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A Anfacer - Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica 
para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres tem 

um papel fundamental de representar uma das maiores forças 
empresariais do país – o setor cerâmico brasileiro. Uma institui-
ção de referência em liderança e dinamização, defendendo os 

Anfacer completa 35 anos
interesses do setor, promovendo o aumento da competitividade, 
buscando o desenvolvimento sustentável, além do fortalecimen-
to de cooperações e novas oportunidades de relacionamento, 
visando sempre a busca da excelência e inovação para seus as-
sociados. A Aspacer parabeniza pelos 35 anos de fundação!

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, responsável pelas 
atividades da Guarda Mirim na cidade, promoveram no último 
dia 14, o 1º Plantio de Mudas da Aspacer no município. Essa é 
uma ação simbólica para marcar o início do plantio de mudas em 
trecho não pavimentado da Estrada Municipal Horácio Pascon, 
onde é registrado o maior fluxo de caminhões com transporte 
de matéria-prima para o setor cerâmico e muitos caminhões do 
setor sucroalcooleiro. A Aspacer foi responsável pelo projeto e 
pela aquisição de 3 mil mudas, cerca de quatro tipos diferen-
tes de espécies, e a Prefeitura pelo esforço técnico, através dos 
equipamentos para a execução do plantio. “A Aspacer mantém 
sempre a disposição em promover ações positivas para a região. 
Talvez seja o único setor empresarial de fato a se comprometer 
com a melhoria da qualidade do ar em Santa Gertrudes e no seu 
entorno, por isso investimos no projeto da implantação de uma 

Aspacer promove plantio de mudas em Santa Gertrudes

A ação que marcou o início do projeto foi realizada na pro-
ximidade da Avenida João Vitte com a rodovia Constanti-

ne Peruche, e contou com as participações do prefeito Rogério 
Pascon. “Estamos empenhados em somar esforços para avançar 
na melhoria da qualidade do ar”, disse. Assim como o vereador 
Willian Bento, representando a Câmara Municipal Santa Gertru-
des que afirma estar cobrando ações dessa natureza e apoia as 

Lideranças falam da importância da ação

A partir de hoje, 20, a Aspacer estará em férias coletivas 
até 05/01/2020, retornando às atividades em 06/01/2020. 

Contribuir para o desenvolvimento do país é uma das nossas 

Aspacer entrará em Férias Coletivas a partir de hoje

metas para 2020. Desejamos um Feliz Natal e um Ano Novo re-
pleto de conquistas. Que juntos possamos vencer novos desafios 
e renovar as energias. Boas festas!

iniciativas adotadas em defesa da qualidade do ar do município. 
A ação também contou com a participação de dirigentes da ABSA 
e dezenas de Guardas Mirins de Santa Gertrudes. Almir Guilher-
me, diretor executivo da Aspacer comemorou o resultado desse 
primeiro plantio. “Exaltamos o empenho conjunto, entre Câmara, 
Prefeitura e ASPACER, para promover ações de sustentabilidade 
no município”.

No dia 18 de dezembro, a Aspacer participou da formatura 
da Escola Senai Manoel José Ferreira, em Rio Claro. A so-

lenidade aconteceu na sede do Sesi de Rio Claro. Participaram da 
solenidade: Marcelo Costa - diretor da Unidade Senai/SP, Maria 
Fernanda Rodrigues dos Santos - coordenadora de marketing da 
Aspacer, Paulo Sérgio Gonçalves - coordenador técnico do Senai/
SP, Camila Zanetti Pedersen - coordenadora administrativa do 
Senai/SP, Daniela Dagostin - instrutora de tecnologia cerâmica 
do Senai/SP, Bruno Caio Rodrigues - instrutor de tecnologia cerâ-
mica do Senai/SP, Talita Santili Reis - coordenadora de Recursos 

Aspacer participa da formatura do Senai
Humanos da Torrecid do Brasil e Ronaldo de Oliveira Faustino 
- coordenador de Relacionamento com a Indústria do Senai/SP.

‘cortina verde’ ao longo de aproximadamente 3 km da Estrada 
Municipal”, afirma Luís Fernando Quilici – diretor de relações ins-
titucionais e governamentais da entidade. 


