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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

A Petrobrás quer sair do setor elétrico e colocou à venda suas 21 usinas térmicas, gasodutos e terminais de regaseificação, 
por onde chega em forma líquida o gás importado em navios. A conclusão do negócio esbarra, porém, em questões 

regulatórias, segundo um executivo de uma grande empresa do setor elétrico que quer comprar ativos. O plano geral da Petro-
brás de venda de ativos para reforçar o caixa pretende arrecadar, no total, US$ 57,7 bilhões (o equivalente a cerca de R$ 225 
bilhões). Mas, até agora, a empresa só conseguiu se desfazer de 49% de uma de suas subsidiárias, a Gaspetro, de distribuição de 
gás, por R$ 1,9 bilhão. Ainda estão sendo negociadas parcerias na BR Distribuidora, concessões para a exploração e produção 
de petróleo e gás, uma fatia da petroquímica Braskem, fábricas de fertilizantes, terminais, dutos e navios, além das usinas. Com 
pouco dinheiro para investir no que considera o seu trunfo para enfrentar a crise – o pré-sal –, a Petrobrás decidiu deixar de ser 
uma empresa integrada de energia, presente do poço ao posto. A nova empresa será, prioritariamente, uma produtora de 
petróleo. Fonte: Jornal Estado de S.Paulo

Petrobrás coloca usinas térmicas, terminais de gás e gasodutos à venda

Promovida pela Associação Nacional dos Fabricantes de 
Cerâmica para Revestimentos, Louças Sanitárias e Con-

gêneres (ANFACER), a 14ª Expo Revestir será de 1 a 4 de mar-
ço, no Transamérica Expo Center, em São Paulo e deve atrair 
mais de 60 mil profissionais entre arquitetos, designers de inte-
riores, lojistas, construtores, revendedores, engenheiros, com-
pradores nacionais e internacionais. As cerâmicas associa-
das à ASPACER participantes que apresentarão novidades 
em revestimentos e produtos cerâmicos são: Alfagrês, Atlas, 
TH Buschinelli, Carmelo Fior, Cerâmica Almeida,Cerâmica 
Villagres, Cristofoletti, Delta Cerâmica, Embramaco, Formi-
gres, Grupo Cedasa, Grupo Fragnani, Grupo Rocha, Inco-
pisos, Jatobá, Lanzi, Porto Ferreira, Savane, Strufaldi Revesti-
mentos Cerâmicos, Unigrês Cerâmica e Via Rosa - Grupo Lef. 
Sócios colaboradores: Assoglass Gruppo SRS e Smalticeram 
Colorifício Cerâmico. Mais informações: www.exporevestir.
com.br.  

14ª edição da Expo Revestir: novidades 
e muita tecnologia

Estão obrigadas a apresentar a Dirf 2016 as pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os 
quais tenha incidido retenção do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), ainda que em um único mês do ano-

-calendário. Enquadra-se nesse perfil, por exemplo, quem paga salário para funcionários e empregados domésticos e recolhe 
o IR na fonte.A ausência da Dirf pode fazer o contribuinte cair na malha fina. Segundo a Receita Federal, isso ocorre quando a 
pessoa física declara um valor de IRRF, mas quem pagou o rendimento não apresenta a Dirf, ou apresenta a Declaração sem 
informar aquela pessoa física como beneficiário de pagamentos com retenção do IR na fonte. Mais informações no site da 
Receita Federal: www.receita.fazenda.gov.br. Fonte: Jornal Estado de S.Paulo

Prazo para a entrega da Dirf 2016 se encerra no próximo dia 29

Tecnargilla Brasil acontecerá durante a 
14ª Expo Revestir

No dia 04 de março, das 08h às 12h, acontecerá duran-
te a 14ª edição da Expo Revestir, dentro da programa-

ção do Fórum Internacional de Arquitetura e Construção, o 
evento Tecnargilla Brasil, sob a curadoria do Prof. Dr. Ansel-
mo Ortega Boschi – coordenador do Laboratório de Revesti-
mentos Cerâmicos – LaRC, Departamento de Engenharia de 
Materiais – DEMa e da Universidade Federal de São Carlos, 
UFSCar. O tema esse ano é: Fronteiras Tecnológicas dos Re-
vestimentos Cerâmicos.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) planeja lançar no segundo semestre, um amplo programa de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) estratégico, voltado para estudos de armazenamento de energia. O objetivo é estimular empre-

sas elétricas e universidades a expandirem projetos que evitem ou reduzam problemas no sistema nacional, que podem vir a 
ocorrer principalmente devido à grande concentração de eólicas no Nordeste e ao pico de demanda no período da tarde, 
no verão. Estima-se que o mercado global de armazenamento de energia movimentará cerca de US$ 70 bilhões em 2020. Fonte: 
Aneel

ANEEL planeja lançar programa de armazenamento de energia

Tel.: (19) 3545-1145
www.aspacer.com.br/coopaspacer

Tecnargilla Brasil:
Data: 04 de março de 2016, das 8h às 12h 
Local: Transamérica Expo Center, São Paulo – SP 
Av. Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, 387 – Santo Amaro 
Site: www.exporevestir.com.br


