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Os primeiros equipamentos que serão utilizados para ampliação 
da rede de monitoramento da qualidade do ar, foram adquiridos 
pela ASPACER e já se encontram a disposição no Departamen-
to de Geografia da UNESP/RC para serem instalados em pon-
tos determinados pelos técnicos da universidade. Essa é mais 
uma ação da ASPACER dentro do Plano de Gestão Ambiental 
do Setor, já em andamento, contemplado no Convênio entre 
a ASPACER e a UNESP, denominado - Modelo de Gestão para 
a Qualidade do Ar na Região do Polo Cerâmico de Santa Ger-
trudes – SP – “PCSG”. Como o próprio nome diz, esse projeto 
esta voltado para a qualidade do ar e, através da ampliação dos 
pontos de monitoramento, busca identificar, quantificar e quali-
ficar o material particulado (poeira) presente na atmosfera para 
que sejam adotadas medidas de controle e monitoramento efi-
cazes na busca da melhoria da qualidade de vida da população 
da região. 

Execução do Convênio UNESP/ASPACER tem início

   O Estado de São Paulo é o maior produtor de gás natural 
(GN)do Brasil. As políticas de incentivo a esse mercado foram 
amplamente discutidas por representantes da secretaria de 
Energia, da indústria automotiva e de concessionárias de gás 
natural em reunião que ocorreu na Assembleia Legislativa de 
São Paulo (ALESP) no dia 11 de setembro de 2017. A ASPA-

2º Fórum Brasileiro do Gás acontecerá em SP

Show com Diogo Nogueira na ASPACER 
Diogo Nogueira apresentará no dia 24 de novembro, na sede da 
ASPACER, o show “Alma Brasileira” que contempla seus maiores 
sucessos, além de uma homenagem ao Samba e ao MPB. O can-
tor será atração principal do Jantar de Confraternização, evento 

famoso promovido pela associação que reúne empresários, pro-
fissionais e autoridades. Informações sobre mesas e convites 
com a gerente comercial Ana Paula (19) 3545-9600.

CER esteve representada por Luís Fernando Quilici, diretor de 
relações institucionais e governamentais, que na oportunida-
de aproveitou para dar início às ações do 2º Fórum Brasileiro 
do Gás Natural, evento que está previsto para acontecer no 
mês de março do ano que vem na capital paulista.

Federal na internet, pelo portal e-CAC por meio de utilização 
de código de acesso ou certificado digital. Caso as informações 
não sejam prestadas nesse prazo haverá o cancelamento do 
parcelamento ou da opção pelo pagamento à vista e a perda de 
todos os benefícios previstos na legislação. Mais informações: 
www.receita.fazenda.gov.br.

Receita Federal divulga orientações para consolidação de débitos de 
parcelamento especial

              Foi publicada em 8 de setembro de 2017, no Diário Oficial da 
União, a IN RFB n.º 1.735, que apresenta orientações para con-
solidação dos débitos objeto de parcelamento ou de pagamento 
à vista com utilização de créditos decorrentes de prejuízo fiscal 
ou de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido (CSLL). A prestação das informações ocorrerá 
de 11 a 29 de setembro de 2017, através do site da Receita 

Meyre Oliveira - Doutora em Geociências e Meio Ambiente, Geógrafa 
e Professora da UNESP – Rio Claro, Engº. Almir Guilherme – Diretor 
Executivo da ASPACER e Anderson Luís Hebling Christofoletti - Professor 
do Departamento de Geografia   e Coordenador  do Laboratório de 
Climatologia da UNESP - Rio Claro mostram o equipamento adquirido.


