
Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2019   nº401

BOLETIM
INFORMATIVO

Texto: Thais Fiório | Arte: Eduardo Viana

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-9600 com Thais Fiório

Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

Mais cinco empresas assinaram ontem,12, contratos de 
adesão ao Proderc (Programa de Desenvolvimento de Rio 

Claro). Juntas, elas vão investir R$ 6,1 milhões na ampliação de 
seus negócios com previsão de gerar 53 novos empregos diretos 
em Rio Claro. A Cerâmica Savane, por exemplo, vai investir R$ 
900 mil e gerar dez empregos. Com 25 anos de história, a em-
presa que possui 200 funcionários, está consolidada em todo o 
território nacional e em mais de 30 países. Fundada em Macatu-
ba/SP, desde 2007 está sediada no município de Rio Claro e vive 
sua melhor fase de desenvolvimento. “É cultural a crença de que 
os serviços públicos pouco funcionam, mas quando temos apoio 
e vamos ao lugar certo, funciona”, declarou Valmir Severino Car-
nevali – presidente da cerâmica Savane. A decisão das empresas 
de investir e aplicar recursos na cidade foi elogiada por Luís Fer-
nando Quilici, diretor de Relações Institucionais e Governamen-
tais da Aspacer. “É preciso determinação, coragem e acreditar 
que os investimentos vão prosperar. Sem isso, a economia não 

Cerâmica Savane adere ao Proderc e investe em Rio Claro junto a outras 
empresas 

avança”, pontuou Quilici, enaltecendo a disposição da prefeitu-
ra em colaborar. “Desde o início a administração municipal tem 
mantido com a Aspacer uma relação próxima, transparente e dis-
ponível para ações conjuntas em benefício da cidade”, afirmou.

Mais um esforço em melhorar a qualidade do ar na região, 
diminuindo o índice do material particulado, a Aspacer, 

Prefeitura e Câmara Municipal de Santa Gertrudes e ABSA - As-
sociação Beneficente Solidária das Acácias promoverão amanhã, 
14, a partir das 9h, o 1º plantio de mudas de árvores no municí-
pio. Essa é uma ação simbólica para marcar o início dessas ativi-
dades em trecho não pavimentado da Rodovia Horácio Pascon, 
onde é registrado o maior fluxo de caminhões com transporte 

Aspacer e Prefeitura promovem o primeiro plantio de mudas em Santa Gertrudes

A indústria Cerâmica Serra Azul, implantada desde 2011 no 
Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro, estado 

de Sergipe, instalará sua terceira linha de fabricação de reves-
timentos cerâmicos na unidade. Durante a abertura do Fórum 
Sergipano do Petróleo e Gás, realizado no dia 09 de dezem-
bro, iniciativa do Governo que visa fomentar negócios através 

Cerâmica Carmelo Fior avança em Sergipe

Para dar conta de todas as interações necessárias e atribuir 
valor ao segmento, a Aspacer promove anualmente impor-

tantes eventos que têm por objetivo discutir políticas e incenti-
vos, aproximar tecnologias, expor novos produtos, premiar os 
melhores, fomentar a integração junto aos diferentes ramos da 
cadeia de produção, entre outros.

Seja um patrocinador dos nossos eventos

Ao longo dos anos, a Aspacer cria e realiza eventos voltados 
para os empresários e profissionais do setor, buscando sempre 
o aprimoramento pessoal e profissional de seus pares. Seja você 
também um patrocinador dos eventos promovidos pela Aspacer. 
Mais Informações com Ana Paula: (19) 3546-9600.

do novo mercado do gás, a direção da fábrica anunciou o novo 
investimento no valor de cerca de R$ 45 milhões.  A Serra Azul 
faz parte da Cerâmica Carmelo Fior (Cecafi), que possui Eduardo 
Roncoroni Fior como CEO, uma das mais tradicionais fabricantes 
de pisos e revestimentos do país, fundada em 1989, no municí-
pio de Cordeirópolis. 

Com a instalação da terceira linha, a produção aumenta-
rá em mais 1 milhão  metros quadrados/mês e passará a 

consumir mais 10 milhões de m³ de gás natural/ano. Além disso, 
ampliará para 100 o número de empregos diretos e indiretos em 
Sergipe. “A CECAFI é uma das mais importantes cerâmicas do 
mundo. O investimento em Sergipe reforça a posição da CECAFI 
no Nordeste, um dos maiores mercados do país. Isso traz orgu-
lho para nossa região”, afirma Luís Fernando Quilici, diretor da 
ASPACER e representante da ANFACER no Fórum Sergipano de 
Pétroleo e Gás.

Mais consumo de gás, geração de emprego e renda

de matéria-prima, produto acabado e caminhões do setor sucro-
alcooleiro. Ainda conforme divulgado anteriormente, a Aspacer 
será responsável pelo projeto e pela aquisição de 3.000 mudas, 
cerca de quatro tipos, e a Prefeitura pelo esforço técnico, através 
dos equipamentos para a execução do plantio. O endereço exato 
do plantio que será realizado amanhã é: Avenida João Vitte com 
a rodovia Constantine Peruche.
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