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No próximo dia 12, será realizada na sede do Núcleo Ad-
ministrativo Municipal (NAM), em Rio Claro, Audiência 

Pública referente ao Projeto de Concessão do governo do Es-
tado do São Paulo, visando melhorias no sistema rodoviário 
da região de Rio Claro. Na Rodovia Washington Luis (SP-310), 

Audiência Pública para concessão de rodovias terá participação da ASPACER

A ASPACER realizou ontem, 07, a primeira reunião do Grupo 
de Excelência (GE) de Meio Ambiente. A ideia é propor 

ações que nortearão todo o setor cerâmico paulista, com ob-
jetivo de estimular o desenvolvimento sustentável do segmen-
to. Também visa promover a inovação para a sustentabilidade 
empresarial, disseminar, gerar conteúdo, conhecimento e com-
partilhamento das informações entre os profi ssionais do setor, 
envolvendo as universidades e a sociedade em geral. Do primei-
ro encontro realizado na sede da ASPACER, participaram além 
de empresários e profi ssionais das áreas de segurança, saúde 
e meio ambiente das cerâmicas, membros da diretoria da AS-
PACER, representantes da CETESB – Limeira e professores da 
UNESP – Rio Claro. Na oportunidade, a professora e doutora 
da Universidade Estadual Paulista, Meyre Oliveira, apresentou o 
estudo denominado - Modelo de Gestão para a Qualidade do Ar 
na Região do Polo Cerâmico de Santa Gertrudes – SP – “PCSG”, 
detalhando o funcionamento dos equipamentos eletrônicos e 
sensores meteorológicos, fi nanciados pela ASPACER, instalados 
para controle da qualidade do ar em Santa Gertrudes, adquiri-
dos através da USP (Universidade de São Paulo). “Com a conclu-

ASPACER lança o GE de Meio Ambiente

De 12 a 15 de março, acontecerá em São Paulo, a 17ª 
edição da Expo Revestir. A feira mantém o formato ex-

perimentado e aprovado: Business Days e Creative Days, com 
programação focada em diferentes interesses. É nesse ambien-
te estimulante e focado em experiências únicas, que os ex-
positores apresentam suas coleções, apontam as novidades e 
traçam os novos caminhos da tecnologia. A equipe da Revista 
ASPACER estará presente para cobrir a participação das cerâ-

Revista ASPACER fará a cobertura da 17ª edição da Expo Revestir 

As vendas de material de construção cresceram 6% no mês 
de fevereiro, comparado com o mesmo mês do ano an-

terior segundo o tracking mensal da Associação Nacional dos 
Comerciantes de Material de Construção (Anamaco). A pesquisa 
ainda avaliou a expectativa dos lojistas para março: dois terços 
dos entrevistados (cerca de 65%) está otimista com o comércio 
neste mês, bem como com as novas estratégias e diretrizes do 
novo governo. Para 79% dos associados, o ambiente de negó-
cios melhorará no Brasil. No comparativo com o mês de Janeiro, 
as vendas do setor apresentaram queda de 4% o que, segundo 
Cláudio Conz, presidente da Anamaco, é explicado por conta do 

Varejo de material de construção cresce 6% em fevereiro

micas associadas que estarão participando como expositoras: 
Atlas, Carmelo Fior, Delta Porcelanato, Embramaco, Formigres, 
Grupo Almeida, Grupo Cedasa / Damme Porcelanato, Grupo Ce-
ral, Grupo Cristofoletti, Grupo Incopisos, Grupo Rocha, Incefra, 
Karina Pisos, Lume Cerâmica, Porto Ferreira, Savane, Strufaldi, 
Via Rosa/ Grupo Lef e Villagres. As sócias colaboradoras que 
confi rmaram presença são: BMR / WM Comercial, Grupo Colo-
robbia, NGK, Tecnogres e Top Telha.

são previstas inclusões de obras em 6km no trecho urbano, 
com remodelação do trevo de acesso aos bairros Jardim Pau-
lista, Palmeiras, Centenário e Benjamin de Castro, além da im-
plantação de vias marginais. A ASPACER estará representada 
no encontro por Almir Guilherme, diretor executivo.

são da primeira parte do estudo, já sabemos que o problema da 
emissão do material particulado (poeira) não está nas fábricas, 
mas no solo, nas estradas vicinais por onde circulam os cami-
nhões, seja do setor sucroalcooleiro ou do cerâmico. A partir 
dos índices registrados através da medição, teremos a noção 
dos locais onde a concentração de material particulado é maior, 
para uma ação exata e pontual junto ao setor”.

calendário de 2019: como o Carnaval não foi em Fevereiro, como 
é de costume, toda reforma e construção foi adiada após a folia 
de momo. Porém o setor tem um índice positivo: nos últimos 12 
meses o acumulado representa 6%. Ainda conforme a pesquisa, 
as vendas na região norte cresceram 5% em relação a janeiro. 
Em termos de volume, a região também apresentou um desem-
penho diferenciado: 52% dos lojistas afi rmaram que as vendas 
cresceram 10%, enquanto 30% dos associados afi rmaram que 
as vendas subiram até 20%. Já 17% registram um aumento ain-
da mais signifi cativo, de quase 30% no volume total do que foi 
comercializado.

João Dória, governador de São Paulo, confi rmou presença 
para a abertura da 17ª edição da Expo Revestir, marcada 

para dia 12 de março, às 10h. Após o descerramento da fi ta, 
Dória participará de uma reunião com ceramistas no Fórum In-

Dória abre a Expo Revestir e participa de encontro com ceramistas
ternacional de Arquitetura, Design e Construção, à partir das 
10h30. A ASPACER estará representada por Luís Fernando Qui-
lici, diretor de relações institucionais e governamentais e convi-
da os empresários para participarem deste encontro.

A primeira reunião do GE de Meio Ambiente contou com a parti cipação de: Meyre 
Oliveira e Antenor Zanardo -  Professores Doutores da UNESP, Almir Guilherme – 
Diretor Executi vo da ASPACER, Valmir S. Carnevali – Presidente da ASPACER, Lucas 
Camargo – Supervisor Técnico da Agência Ambiental Limeira – CETESB e Adilson 
Rossini – Tecnólogo da Agência Ambiental Limeira – CETESB.


