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Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti  

Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

BOLETIM
INFORMATIVO

Parabéns Cerâmica Incopisos

A cerâmica Incopisos, fundada em 1985 está localizada em Santa Gertrudes, estado de São Paulo, no maior Polo Cerâmico das 
Américas e segundo maior do mundo. Atualmente a empresa destaca-se na fabricação de placas cerâmicas para revesti mento de 

altí ssima qualidade, com uma produção mensal de 4 milhões de metros quadrados, dividida nas marcas Incopisos, Bellacer e Vivence. 
Sempre valorizando as relações humanas e com uma equipe de colaboradores qualifi cados, ao longo dos anos, conquistou novos clientes. 
Certi fi cada pelo CCB (Centro Cerâmico do Brasil), órgão creditado pelo Inmetro, a cerâmica atende todo o território nacional e exporta 
para países da América do Sul, América Lati na, América Central, África e Oriente Médio. A ASPACER e o SINCER parabenizam a empresa 
pelos 29 anos de fundação, que serão completados no próximo dia 17.

Com prazo esti pulado até o últi mo dia úti l de janeiro de 2015 
para adesão ao Simples Nacional, as empresas que já es-

tão em ati vidade poderão informar à Receita antecipadamente 
que irão aderir ao sistema. A ação está disponibilizada através de 
um “agendamento” que poderá ser solicitado no próprio Portal 
Simples Nacional. Porém, esta opção não estará disponível para 
as empresas que exercem as ati vidades autorizadas pela Lei Com-
plementar 147/2014, estas, apenas poderão realizar a opção no 
sistema a parti r de janeiro de 2015. Uma vez deferida (aceita), as 
adesões realizadas até o dia 30 de janeiro de 2015, retroagirão 
a 01 de janeiro. Para empresas em início de ati vidade, o prazo 
para solicitação de opção é de 30 dias contados do últi mo deferi-
mento de inscrição (municipal ou estadual, caso exigíveis), desde 
que não tenham decorrido 180 dias da inscrição do CNPJ. Assim 
que aceita, a opção produz efeitos a parti r da data da abertura do 
CNPJ. Após esse prazo, a opção somente será possível no mês de 
janeiro do ano-calendário seguinte. Fonte: Clozel Comunicação.

Contribuintes devem fi car atentos aos 
prazos para adesão ao Simples Nacional

A MCM Fornos é uma empresa especializada em fornos industriais para cerâmica. Atua com o mais elevado nível tecnológico, re-
sultante da longa experiência de atuação no Brasil e exterior. Realiza manutenção, assistência técnica, distribuição e fabricação de 

peças para reposição para fornos para as indústrias de pisos e revesti mentos cerâmicos, cerâmica estrutural, cerâmica artí sti ca, louças, 
porcelanas, telhas, isoladores elétricos, etc. Localizada em Santa Gertrudes, atende prati camente todas as indústrias de cerâmica do Bra-
sil, além de diversas empresas de outros países da América do Sul e África. Mais informações: www.mcmfornos.com.br

MCM Fornos é a mais nova sócia colaboradora da ASPACER

Com o fi m do ciclo de reajustes, conta de luz termina 2014 com alta de 17,4%

Com a conclusão do últi mo reajuste tarifário de 2014 pela Aneel, a conta de luz subiu, em média, 17,38% em 2014. O percentual 
considera o reajuste dados às 64 distribuidoras de energia elétrica que atuam no País e atendem 74,4 milhões de unidades consu-

midoras. O aumento médio das tarifas cobradas da indústria (alta tensão) foi um pouco maior e ati ngiu 18,11%. Cada distribuidora tem 
uma data fi xa de reajuste tarifário. Em 2015, os primeiros reajustes sairão no dia 3 de fevereiro, para empresas do Grupo CPFL no interior 
de São Paulo. Fonte: Estado de S.Paulo

Levantamento feito pela Firjan (Federação das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro) mostra que os gastos com a folha 

de pagamentos, em um cenário de queda da produção, puxaram 
para cima o custo do trabalho na indústria de 2010 até este ano. 
Entre janeiro daquele ano e junho de 2014, a produção por hora 
trabalhada (produti vidade) fi cou prati camente estagnada, mas o 
custo desse trabalho fi cou maior. Nesse período, enquanto a pro-
dução por hora cresceu só 0,2%, o custo da hora de trabalho, sem 
contar a infl ação, subiu 11,9%. Com isso, fi cou 11,6% mais caro 
para a indústria produzir no Brasil --alta superior à registrada em 
outros oito países selecionados pela Firjan. Fonte: Folha de S.Paulo.

Custos da indústria sobem com salários e 
recuo de produção

A ARSESP (Agência Reguladora de Saneamento e Energia) publicou no últi mo dia 09, no Diário Ofi cial do Estado, a Deliberação nº 
532/2014, referente ao ajuste das tarifas de gás canalizado da Concessionária Gás Brasiliano. Este ano, baseado no índice do IGPM 

da Fundação Getúlio Vargas, acumulado de Novembro/2013 a Novembro/2014, a variação de ajuste provisório  é de 3,66% dos valores 
máximos das Margens de Distribuição que compõem os valores constantes dos Anexos de 1 a 4 da Deliberação ARSESP Nº 452, de 6 de 
dezembro de 2013. As novas tarifas passaram a vigorar no últi mo dia 10 de dezembro. Fonte: ARSESP.

ARSESP autoriza ajuste tarifário provisório para Gás Brasiliano


