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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

Na últi ma terça-feira, 20, foi realizada, no auditório da Arsesp, a Audiência Pública  para apresentação e obtenção de contribuições 
à proposta da Arsesp de eventual revogação da Portaria CSPE 16, de 15 de setembro de 1999. A ASPACER esteve representada 

pelo Diretor de Relações Insti tucionais e Governamentais, Luís Fernando Quilici, que junto a outras enti dades interessadas, apresentou 
manifestação sobre o assunto. A portaria dispõe sobre a defesa da concorrência e restrições relati vas à integração horizontal dos diversos 
Agentes de Distribuição na prestação dos serviços de distribuição de gás canalizado no Estado de São Paulo. A audiência pública desti na-
-se a colher subsídios e informações junto à sociedade, para as matérias em análise na agência. Visa também dar oportunidade de ma-
nifestação verbal aos interessados nos processos decisórios que impliquem afetação de direitos dos agentes econômicos dos setores de 
energia, gás canalizado e de saneamento, dos consumidores e demais interessados da sociedade, conforme dispõe a Lei Complementar 
n° 1.025, de 7 de dezembro de 2007, que criou a Arsesp. Mais informações: www.arsesp.sp.gov.br

ASPACER parti cipa de Audiência Pública da Arsesp para o setor de gás

As expectati vas do mercado fi nanceiro para a contração do Produto Interno Bruto (PIB) e para o comportamento da infl ação neste 
ano e em 2016 voltaram a piorar na semana passada, segundo o relatório de mercado, também conhecido como focus, fruto de 

pesquisa do Banco Central com mais de 100 insti tuições fi nanceiras. O documento foi divulgado na últi ma segunda-feira, 26. Para o PIB 
deste ano, o mercado fi nanceiro passou a prever uma retração de 3,02%. Foi a 15ª revisão para baixo consecuti va do indicador. Até então, 
a expectati va era de uma contração um pouco menor neste ano: de 3%. Se confi rmado, será o pior resultado em 25 anos, ou seja, desde 
1990 – quando foi registrada uma queda de 4,35%. Para 2016, os economistas das insti tuições fi nanceiras aumentaram de 1,22% para 
1,43% a expectati va de contração na economia do país. Esta foi a terceira queda seguida na previsão do mercado para o PIB do próximo 
ano.

Expectati vas do mercado para PIB e infl ação de 2015 e 2016 voltam a piorar

O governo Dilma Rousseff  vai reduzir o orçamento do FGTS (Fundo de Garanti a do Tempo de Serviço) em quase 20% nos próximos 
cinco anos. Dos R$ 83 bilhões previstos para o ano que vem, o orçamento do FGTS cairá para R$ 70,4 bilhões em 2019, segundo 

voto que foi apresentado na terça-feira, 27, pelo ministro das Cidades, Gilberto Kassab, na reunião do conselho do Fundo. Essa redução 
será explicada, principalmente, por cortes nos gastos do FGTS com habitação popular, por meio do Minha Casa Minha Vida, e com infra-
estrutura urbana. Com habitação popular, que representa a maior parte dos gastos totais do fundo formado pela poupança compulsória 
de todos os trabalhadores com carteira assinada, o FGTS gastará R$ 60,7 bilhões no ano que vem. Fonte: Estado de S.Paulo. 

Governo vai cortar orçamento do FGTS

ASPACER e SINCER paralisam suas ati vidades no feriado de Finados

As diretorias da ASPACER e do SINCER informam que não haverá expediente na próxima segunda-feira, 02, devido ao Feriado de 
Finados. O expediente retorna normalmente na terça-feira, 03, a parti r das 08h.

A ASPACER e o SINCER, com o apoio de suas empresas associadas e parceiros, promovem o “3º Concurso de Desenho Infanti l” para 
produção de cartão de Natal e Ano Novo das enti dades no ano de 2015 com o tema “Natal e o Meio Ambiente”. As inscrições serão 

efeti vadas automati camente com a entrega dos desenhos ao Departamento Pessoal ou Departamento de Recursos Humanos da empresa 
associada. Poderão inscrever-se fi lhos e/ou enteados de funcionários das empresas associadas à ASPACER e ao SINCER, nas categorias de 
06 a 11 anos. Nas condições estabelecidas no regulamento serão escolhidos, por uma Comissão Julgadora, os cinco desenhos melhores 
classifi cados em cada faixa etária, serão premiados. Mais informações: www.aspacer.com.br.

Parti cipe do Concurso de Desenho Infanti l ASPACER/SINCER

A parti r de janeiro, o preenchimento das informações previstas no Bloco K (Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque), 
no SPED Fiscal, se tornará obrigatório para as indústrias com faturamento anual superior a R$ 300 milhões e para as indústrias 

habilitadas ao Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informati zado (Recof). Os dados darão à Receita Federal 
acesso a todo processo produti vo e movimentação completa do estoque dessas empresas. O objeti vo do novo sistema é permiti r um 
cruzamento mais apurado dos saldos e registros contábeis, possibilitando a identi fi cação de sonegações fi scais. Mais informações: www.
receita.fazenda.gov.br

Novo sistema da Receita Federal controla produção e estoque

O Brasil caiu cinco posições em um ranking do Banco Mundial sobre a facilidade de fazer negócios, levantado em 189 países. Cha-
mado “Doing Business 2016: Medindo Qualidade e Efi ciência”, o estudo leva em consideração fatores como a facilidade de abrir 

empresas, obter crédito e conseguir eletricidade. O Brasil fi cou na 116ª posição este ano, abaixo da colocação do ano passado, 111ª. 
Fonte: Revista Exame.

Brasil cai em ranking sobre facilidades de fazer negócios 


