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

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

BOLETIM
INFORMATIVO

DIRF deve ser entregue até 27 de fevereiro de 2015

O programa gerador da Declaração do Imposto sobre a Renda Reti do na Fonte – DIRF 2015 já está disponível na página da Recei-
ta Federal do Brasil na Internet, no endereço www.receita.fazenda.gov.br. O programa, de reprodução livre, deve ser uti lizado 

para apresentação das declarações relati vas ao ano-calendário de 2014, bem como de 2015, nos casos de exti nção de pessoa jurídica 
decorrente de liquidação, incorporação, fusão ou cisão total, e nos casos de pessoas fí sicas que saírem defi niti vamente do País e de 
encerramento de espólio. De acordo com o consultor tributário da IOB / Sage, Antonio Teixeira, a DIRF 2015, relati va ao ano-calendário 
de 2014, deverá ser entregue até às 23h59min59s, horário de Brasília, de 27 de fevereiro de 2015. “A empresa que deixar de entregar o 
documento, ou emiti -lo após o prazo, pagará multa mínima de R$ 500, enquanto as pessoas jurídicas inati vas e os optantes do Simples 
Nacional que não entregarem a declaração pagam multa no valor de R$ 200 no mínimo”, garante o especialista. Fonte: CRC.

De 16 a 19 de junho acontecerá na sede da ASPACER e do SINCER o 8º Forn&Cer (Encontro Internacional de Fornecedores, Cerâmica 
e Mineração). O evento reúne os maiores e melhores fornecedores da cadeia produti va. Empresas de colorifí cios, máquinas pesa-

das, equipamentos, peças e serviços em um espaço excelente para a realização de negócios e a promoção de relacionamentos. Reserve 
seu espaço, através do departamento comercial. Mais informações: (19) 3545-1145, com Ana Paula.

Faltam 117 dias para o Forn&Cer

Desoneração da folha ajudou a criar empregos

A políti ca de desoneração da folha de pagamentos, iniciada pelo governo em 2011 e ampliada para 56 setores em 2014, teve efeito 
na manutenção e criação de postos de trabalho, melhoria no fl uxo de caixa das empresas benefi ciadas, na competi ti vidade e nível 

exportação. De acordo com o secretário de Políti ca Econômica da Fazenda, Márcio Holland, que esteve reunido na últi ma quarta-feira,18, 
com empresários e centrais sindicais para um balanço da medida, a discussão para tornar a renúncia fi scal permanente está iniciada. “A 
avaliação demonstra que a medida tem competência e capacidade para ser permanente, porque está benefi ciando a economia brasileira”, 
disse. Os setores atendidos pela desoneração deixaram de pagar 20% de contribuição previdenciária sobre a folha de salários e passaram 
a arcar com uma alíquota de 1% ou 2% sobre o faturamento bruto anual, descontada a receita de exportação. O total esti mado da renún-
cia fi scal em 2013 foi de R$ 13 bilhões. A projeção do governo para 2014 é de R$ 21,6 bilhões. Fonte: Valor Econômico.

Com início em 2012, as empresas do grupo SG2S são a con-
creti zação de um sonho de atender e superar as expectati -

vas de clientes, colaboradores e fornecedores através da presta-
ção de serviços de excelência, com objeti vo de levar segurança 
para todos. Localizada no município de Cordeirópolis, a sede con-
templa o Centro de Capacitação, bem como a Consultoria Técnica 
e Comercial. Em Limeira, a empresa dispõe de um escritório es-
pecializado em Engenharia de Segurança do Trabalho, com desta-
que para: Gestão de Saúde Ocupacional, Segurança do Trabalho, 
Ambiental e Vigilância Patrimonial. Mais informações: www.sg2s.
com.br

Grupo SG2S é o mais novo sócio-
colaborador da ASPACER

O próximo fi m de semana terá uma hora a mais. O moti vo é o 
fi m do horário de verão, que termina à zero hora do dia 22 

de fevereiro. Os relógios devem ser atrasados em uma hora. De 
acordo com o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, apesar 
de o horário de maior consumo de energia ocorrer no início da 
tarde, ainda vale a pena manter a mudança de horário no país. O 
governo cogitou prorrogar o horário de verão por um mês, para 
tentar poupar os reservatórios das usinas hidrelétricas. Mas, após 
uma reunião entre o ministro Eduardo Braga e a presidente Dilma 
Rousseff , a decisão foi de fi nalizar no próximo domingo.

Horário de verão termina neste fi m de 
semana

Dois encargos setoriais poderão elevar a conta de luz da indústria em até 53% a parti r do mês que vem e provocar protestos na Jus-
ti ça. Além do custo da energia, cada empresa — localizada no Sudeste — terá de arcar com mais R$ 79 por megawatt -hora (MWh) 

para subsidiar programas sociais, pagar despesas do setor e custear a operação das termoelétricas. Essas usinas estão funcionando inin-
terruptamente para poupar a pouca água que restou nos reservatórios por causa da seca no Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Repre-
sentantes do setor industrial ainda tentam reverter a conta com a entrega de propostas à Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). 
Mas, por ora, esse é o custo extra que as empresas terão de pagar a parti r de março. Fonte: Estado de S.Paulo.

Conta de luz da indústria deve subir até 53% a parti r do próximo mês

Durante a 13ª edição da Expo Revesti r, de 3 a 6 de março de 2015, no Transamérica Expo Center em São Paulo, a Revista ASPACER estará 
circulando com 5.000 exemplares. Para anunciar na maior vitrine do setor cerâmico de Revesti mento, consulte o departamento 

comercial da enti dade, com Ana Paula: (19) 3545-1145.

Revista ASPACER na 13ª edição da Expo Revesti r – faltam 10 dias


