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APAE apresenta projeto social para associados da ASPACER

A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo está de-
senvolvendo um sistema informatizado que irá controlar 

a documentação fi scal relacionada às operações de troca ope-
racional com gás natural em todo o país. A novidade permitirá 
conciliar as notas fi scais emitidas pelos operadores do mercado 
e apurar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Presta-
ção de Serviços (ICMS) devido pelos contribuintes aos Estados. 
Para o secretário estadual de Energia e Mineração, João Carlos 

Governo de São Paulo desenvolve sistema digital para gerenciar comércio de gás 
natural em todo o Brasil 

Dia 26 de maio, a partir das 12h, o setor cerâmico de reves-
timento tem um encontro marcado na sede da ASPACER. 

Durante toda a tarde de sábado, ceramistas, empresários do se-
tor cerâmico, cadeia produtiva e autoridades estarão reunidos 
para homenagear os profi ssionais do setor cerâmico de revesti-
mento. A grande atração do evento será o cantor e compositor 
Dudu Nobre. Acesse o facebook da ASPACER e assista o vídeo 
que o cantor gravou especialmente para você.  Informações, 
comercialização de mesas e convites com Ana Paula: (19) 3545-
9600.

16ª edição do Mérito Cerâmico: 
ASPACER apresenta Dudu Nobre

Representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excep-
cionais (Apae ) de Cordeirópolis estiveram nesta quarta-

-feira, 16, na ASPACER  para apresentar o projeto Bem Viver. A 
iniciativa permite através do PIE/ICMS  a destinação de  parte do 
imposto arrecadado na empresa para o desenvolvimento do pro-
jeto, que tem como fi nalidade atender dentro da área sócio des-
portiva, 56 usuários da entidade com idade entre 13 e 65 anos, 
por meio das modalidades de damas e dominó. “Nosso objetivo 
é alcançar o desenvolvimento integral desses usuários, na busca 
da inclusão e transformação social”, informou a coordenadora da 
APAE Liliani Della Coletta.

No dia 13 de junho, a partir das 09h30, a Prefeitura de Rio 
Claro em parceria com instituições fi nanceiras, realiza o 

Workshop “Uma solução para cada fase de seu negócio”, na sede 
do SESI, com objetivo de promover oportunidades de negócios 

Prefeitura realiza Workshop para promoção de negócios

Meirelles, a expansão do gás natural dará sustentação ao avan-
ço das energias renováveis no país e o projeto representa um 
grande marco para o setor. “O Estado de São Paulo, em con-
sonância com os entes da federação, está desenvolvendo esse 
novo sistema digital que irá contribuir de forma decisiva para a 
expansão do gás natural em todo o país, seja no comércio ou na 
indústria”, explica Meirelles. Fonte: Secretaria de Energia e Mineração 
de São Paulo

Em razão do Dia do Ceramista (28 de maio), a ASPACER fará 
uma homenagem aos profi ssionais do setor, através de co-

merciais que serão exibidos na TV Claret e na EPTV Campinas e 
São Carlos, a partir do dia 25 próximo, com campanha até o dia 
28. Acompanhe as programações.

Data Inserção Canal            Programa      Horario
25/mai 2 TV Claret           RC Notícias  12h30 às 13h
25/mai 2 TV Claret        Jornal Acorda (Rádio)   7h30 às 8h30
26/mai 1 SCA - EPTV        Jornal EPTV - 1º Edição       12h
26/mai 1 SCA - EPTV        Jornal EPTV - 2º Edição    19h14
27/mai 1 SCA - EPTV         Auto Esporte        9h30
27/mai 1 SCA - EPTV            Fantástico         21h
27/mai 1 EPTV - CAMPINAS   Auto Esporte       9h30
28/mai 7 SCA - EPTV        Toda a Programação      dia todo
28/mai 6 EPTV - CAMPINAS Toda a Programação      dia todo
28/mai 4 TV Claret           Programa Casa 14h às 14h30 e 
     20h30 às 21h
28/mai 2 TV Claret            RC Notícias 12h30 às 13h
28/mai 2 TV Claret      Jornal Acorda (Rádio) 7h30 às 8h30

ASPACER homenageia ceramistas 

em Rio Claro e também soluções de fi nanciamento das entidades 
fi nanceiras. O evento conta com a participação da Desenvolve SP, 
Investe São Paulo e BNDES. Mais informações com Amanda da 
Silva – diretora de contratos e convênios – (19) 3526-7158. 

Liliani e Sabrina de Lima Vitório apresentaram projeto social na sede da ASPACER


