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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

DAAE afi rma que Rio Claro não terá 
racionamento imediato

Geraldo Pereira – Superintendente do DAAE de Rio Claro, 
parti cipou da reunião na sede do Ciesp (Centro das Indús-

trias do Estado de São Paulo), no últi mo dia 28, para falar sobre 
a crise de abastecimento de água em Rio Claro e região. Perei-
ra explicou que no município, através da campanha de alerta à 
população para o uso consciente da água, houve uma economia, 
com relação ao mesmo período do ano passado, em torno de 20%. 
Além disso, a Distribuidora investi u mais de 60 milhões de reais 
com obras nas redes de distribuição e que o município, por hora, 
não terá que recorrer ao racionamento.

Durante esse período de esti agem diversas ocorrências de 
incêndio têm sido registradas na região. Para isso, durante 

encontro no Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), 
empresários de diversos segmentos da região voltarão a insisti r no 
pleito para a instalação de mais uma base do Corpo de Bombeiros 
em Rio Claro. Santa Gertrudes, em 2015, terá uma base, por ser um 
município em posição estratégica na região.

Empresários no combate aos incêndios

A Comissão de Consti tuição e Justi ça da Câmara Municipal de Rio Claro realiza hoje (31), uma audiência pública para discuti r a cria-
ção da taxa de iluminação no município. A reunião acontece às 14 horas na sede da Acirc (Associação Comercial e Industrial de 

Rio Claro) que fi ca na Rua 3, n.1431, Centro. A pauta da reunião será o Projeto de Lei nº 216/2014, de autoria Municipal, que insti tui a 
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública. A proposta foi apresentada como saída para a municipalização do serviço 
de iluminação pública, que por determinação da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) será à parti r de 1º de janeiro de 2015. As 
prefeituras reclamam que não têm condições de arcar com mais esse custo. Fonte: Jornal Cidade de Rio Claro. 

Câmara de Rio Claro faz audiência pública para discuti r taxa de iluminação

Arsesp realizará Audiência Pública

No próximo dia 04 de novembro, a Arsesp – Agência Regu-
ladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, 

realizará uma Audiência Pública sobre “Metodologia da revisão 
tarifária das concessionárias de distribuição de gás canalizado do 
Estado de São Paulo”, no Auditório da Secretaria Estadual de De-
senvolvimento Social - Rua Bela Cintra, n° 1032, São Paulo/ SP. 
Segundo a Agência, estes procedimentos têm por objeti vo dar 
oportunidade à sociedade para manifestar sua opinião e, assim, 
obter dados e informações que possibilitem maior grau de con-
fi abilidade, clareza e segurança no processo decisório da Arsesp. 
Mais informações: www.arsesp.sp.gov.br.

No dia 18 de novembro, o projeto Sustent´Arte – “Arte com Resíduos das Cerâmicas de Revesti mento”, iniciati va do Sincer/Aspacer, 
SESI e Prefeitura de Santa Gertrudes, receberá uma premiação, resultante da etapa de votação dos Sindicatos parti cipantes fi liados 

a FIESP, na categoria Responsabilidade Socioambiental. Ao todo, 188 projetos foram inscritos no Prêmio Melhores Práti cas, divididos em 
cinco categorias e desses, 25 trabalhos foram escolhidos, dentre eles, o Sustent´Arte, que foi iniciado em 2013. 

Sustent´Arte é um dos fi nalistas do Prêmio Melhores Práti cas da Fiesp

De acordo com a Portaria CAT 113, publicada no últi mo dia 
30, no Diário Ofi cial do Estado (DOE) o novo IVA-ST para os 

produtos de materiais de construção e congêneres, listados no ar-
ti go 313-Y do RICMS/SP, terão seus valores modifi cados. Ladrilhos 
e placas de cerâmicas exclusivamente para pavimentação ou re-
vesti mento (NCM´s 69.07 e 69.08) passarão a ter o IVA-ST de 53% 
para 58%. Os novos índices serão aplicados sobre as operações 
realizadas a parti r de 1º de novembro de 2014. O IVA-ST é uti liza-
do para defi nir o valor da base de cálculo do ICMS devido a tí tulo 
de substi tuição tributária. Fonte: Diário Ofi cial do Estado - www.
imprensaofi cial.com.br

ICMS-ST – em SP material de construção 
terá novo IVA-ST a parti r de 1/11

O cantor e multi  instrumenti sta Emmerson Nogueira fará show na sede da Aspacer para cerca de 600 pessoas. O evento será dia 28 
de novembro. Uma grande confraternização do setor cerâmico. Mesas e lugares limitados para o evento que deverá ser um marco 

na trajetória das enti dades. Mais informações: anapaula@aspacer.com.br ou através do telefone (19) 3545-1145.

Faltam 30 dias para o show de Emmerson Nogueira na sede da Aspacer


