
BOLETIM 
INFORMATIVO

Sexta-Feira, 20 de Julho de 2012 Nº 036

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti  
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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Secretaria Estadual dos Transportes reuniu-se com a ASPACER

No últi mo dia 18/07 (quarta-feira), uma equipe de técnicos da Secretaria de Logísti ca e Transportes e o diretor da enti dade, 
Dr. Milton Xavier, esti veram na sede da Aspacer, para a realização de um seminário sobre o PDLT (Plano Diretor Logísti co e 

de Transporte para o Estado de SP), oportunidade em que apresentaram os planos de estruturação dos principais meios de trans-
portes para o estado de São Paulo até o ano de 2030. Em seguida, Dr. Milton Xavier aproveitou a oportunidade para junto a direção 
da Aspacer, discuti r o asfaltamento das vicinais na região do polo cerâmico de Santa Gertrudes.

Desoneração da Folha de Pagamento

A Câmara dos Deputados aprovou a Medida Provisória 564 que, em conjunto com a MP 563, cria o Plano Brasil Maior, que conce-
de incenti vo à indústria nacional. As duas MPs foram editadas pelo Executi vo com o objeti vo esti mular a economia e combater 

os efeitos da crise econômica internacional no país. Onze novos setores passarão a se benefi ciar da desoneração. São eles: têxti l, 
móveis, plásti cos, material elétrico, autopeças, ônibus, naval, aéreo, bens de capital mecânico, hotéis e design house (chips). Os 
setores que já eram benefi ciados são: confecções, couro e calçados, tecnologia de informação e call center. O senado fará votação 
para aprovação da nova lei. O setor de revesti mentos cerâmicos não está incluso nessa medida.

Chuvas atrapalham a extração de argila

As chuvas “fora de época”, esperadas apenas para o mês de setembro, estão atrapalhando a extração e secagem de argila no 
polo cerâmico de Santa Gertrudes. No últi mo dia 18 (quarta-feira), a equipe da EPTV (Globo) esteve na cerâmica Almeida 

para falar sobre o problema. “Esse fato não deve paralisar a produção e nem atrasar as entregas, porém esse fato é atí pico para o 
setor, que está com a estocagem baixa de argila”, disse Heitor Almeida, presidente da ASPACER e do SINCER.

Na próxima sexta-feira (27), acontecerá em Criciúma, “Jornada sobre a exposição ocupacional à sílica”. O diretor superin-
tendente da ASPACER e SINCER, Luís Fernando Quilici, parti cipará do evento, com a palestra “Contribuição das empresas 

na prevenção da silicose na indústria de cerâmica para revesti mento”. O evento é organizado pela FUNDACENTRO (Ministério do 
Trabalho e Emprego).

ASPACER será representada durante Jornada da Silicose em Criciúma

Feriado

As diretorias da ASPACER e do SINCER informam que não haverá expediente no próximo dia 26 de julho (quinta-feira), devi-
do ao Feriado do padroeiro do município de Santa Gertrudes, São Joaquim. O expediente retorna normalmente no dia 27 

(sexta-feira), a parti r das 08h.


