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A construção da nova sede da Polícia Militar em Santa Gertru-
des, oferecerá melhores condições de trabalho aos policiais 

e consequentemente maior segurança aos moradores de San-

Diretor da Aspacer fala sobre o Projeto da Nova Base da PM de Santa Gertrudes

O Fórum Brasileiro do Gás Natural é uma realização da 
ASPACER (Associação Paulista das Cerâmicas de Re-

vestimento) e apresenta o tema “Os Desafios da Abertura do 
Mercado do Gás Natural no Brasil’’. 

Em 2020, em função da pandemia pela Covid-19, a 4ª 

Não perca a 4ª edição do Fórum Brasileiro do Gás Natural

edição do evento será realizada de forma remota, transmiti-
da pela rede mundial de computadores de forma síncrona e 
acontecerá nos dias 19, 20 e 21 de outubro, das 17h30 às 19h 
Mais informações e inscrições: 
www.aspacer.com.br/forumgasnatural/

No início desta semana, os diretores do Sindicato das Indús-
trias da Construção, do Mobiliário e de Cerâmicas de Santa 

Gertrudes (SINCER) e da Associação Paulista das Cerâmicas de 
Revestimento (ASPACER), Almir Guilherme e Luís Fernando Qui-
lici, estiveram com os Soldados da PM, Mangerona e Camilo, 
além do ex-deputado Aldo Demarchi, visitando a antiga Casa da 
Agricultura de Santa Gertrudes que será transformada na sede 
do 3º Pelotão da PM na cidade. Demarchi foi atuante na trans-
ferência do prédio da Secretaria Estadual de Agricultura para a 
Secretaria de Segurança Pública. O SINCER e a ASPACER inves-
tirão R$ 555 mil na reforma e ampliação do espaço. A obra será 
iniciada ainda em setembro e o prazo de entrega é de 6 meses.

Obras das novas instalações da Base PM em Santa Gertrudes iniciam este mês

O senador Jorginho Mello (PL/SC) anunciou apoio ao Pro-
jeto de Lei 6407/13, conhecido como “PL do Gás”, que 

tem o objetivo de instaurar o marco regulatório para o setor de 
transporte e comercialização do gás natural no país. O apoio 
do parlamentar foi declarado durante uma audiência com o 
presidente da ANFACER – Associação Nacional dos Fabricantes 
de Cerâmica e, Louças sanitárias, Manfredo Gouvêa Júnior. O 
senador destacou que Santa Catarina é um dos estados que 
mais consome gás natural, em função da forte e tradicional 
presença de fabricantes de cerâmica. “É tudo que Santa Ca-
tarina e o Brasil precisam. Com a aprovação do PL do Gás, 
conforme o texto original que deu entrada no senado, teremos 
a garantia da tão esperada abertura do mercado no Brasil, 
isso aumenta a oferta de gás e a concorrência no setor. E a 
indústria catarinense, em especial a cerâmica, ganha compe-

Novo Marco Regulatório do segmento chegou ao Senado no último dia 04
titividade para aumentar a produção, gerar mais empregos e 
ampliar a participação da indústria do nosso estado no merca-
do nacional e internacional” afirmou o senador.

Para Manfredo Gouvêa Júnior, da Anfacer, o apoio do Se-
nador Jorginho Melo é fundamental na construção de um 

consenso sobre a importância da aprovação do PL do Gás sem 
alterações, conforme texto aprovado na Câmara. “O Senador 
Jorginho Melo é uma das grandes lideranças do senado e com-
preendeu a necessidade da aprovação do texto do PL sem al-
terações. É fundamental que o texto seja mantido conforme 

Setor Cerâmico de Revestimento aguarda votação do PL no Senado

aprovado na Câmara. E isso precisa acontecer rápido” finaliza 
Gouvêa Junior. 

A expectativa do mercado é de que o PL do Gás Natural seja 
debatido e votado no Senado nas duas próximas semanas. O se-
tor cerâmico é o segundo segmento da indústria que mais utiliza 
gás natural no Brasil, sendo responsável por 14% do consumo 
interno

A CoopAspacer, instituição financeira cooperativa, com 
objetivo de mostrar a importância do cooperativis-

mo e as vantagens para o trabalhador do setor cerâmico 
em se tornar um cooperado, está realizando um super cam-
panha de divulgação. Toda semana, estamos divulgando de-
poimentos de empresários e colaboradores das empresas 
que já fazem parte deste grande Projeto, idealizado para tra-
zer mais segurança e auxílio nas operações que envolvem 
crédito e aplicação financeira, afinal a CoopAspacer foi fei-
ta para você que integra o setor cerâmico de revestimento. 
Nos acompanhe nas Redes Sociais:
(www.facebook.com/CoopAspacer e www.instagram.com/coo-
paspacer/). 
Venha nos conhecer, estamos sediados na Aspacer, com horá-
rio de atendimento: das 08h às 12h e das 13h30 às 17h00.

CoopAspacer realiza ampla Campanha de divulgação nas Redes Sociais

ta Gertrudes e região. O Assunto foi tema de entrevista concedida 
pelo diretor executivo da Aspacer, Almir Guilherme à jornalista Carla 
Hummel, na Rádio Excelsior Jovem Pan. Assista. (Clique Aqui)

http://www.aspacer.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Jornal-da-Manhã-PMSG-10-09-2020-Almir_x264.mp4
http://www.aspacer.com.br/forumgasnatural
http://www.facebook.com.br/CoopAspacer
http://www.instragram.com.br/coopaspacer

