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Para comemorar o Dia do Ceramista que ocorre hoje (28), 
a Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento (AS-

PACER) divulgou alguns dados do setor no Polo Cerâmico de 
Santa Gertrudes, entre eles, o aumento no número de empre-
gos diretos gerados nos últimos dez anos, que atingiu o cresci-
mento de 46,5%, passando de 7.850 empregos em 2010 para 
11.500 em 2020.

O Estado de São Paulo tem um papel de destaque na produ-
ção nacional de revestimentos cerâmicos, formado pelo Polo de 
Santa Gertrudes, constituído pelos municípios de Rio Claro, San-
ta Gertrudes, Cordeirópolis, Iracemápolis, Limeira, Piracicaba e 
Ipeúna. “Nossa região reponde por 80% de todo emprego gera-
do na indústria cerâmica no Estado de São Paulo. Além disso, o 
setor contribui com cerca 200 mil empregos indiretos ao longo 
da cadeia produtiva da construção civil no Brasil”, destacou o 
diretor de relações Institucionais da ASPACER, Luís Fernando 
Quilici.

Ainda segundo ele, o crescimento do número de empregos ao 

Geração de emprego na indústria cerâmica do Polo de Santa Gertrudes cresceu 
46,5% em dez anos

longo dos anos é reflexo da evolução de todo setor industrial ce-
râmico. “Essa trajetória foi construída através do esforço coletivo 
dos ceramistas, esferas governamentais e entidades ligadas ao 
conhecimento e tecnologia”, citou. 

O passaporte tributário, um programa amplo para nego-
ciação de diversos tipos de dívida, e a oferta de linhas 

de crédito em dólar para exportadores via Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) estão entre as 
medidas que o governo federal estuda para a indústria, segun-
do o ministro da Economia, Paulo Guedes. Para os caminhonei-
ros, a renovação da frota baseada em gás natural é uma alter-
nativa também analisada pelo governo, segundo o ministro. As 
medidas foram mencionadas por Guedes no evento “Diálogos 
com a Indústria” promovido ontem pela Coalizão da Indústria, 
formada por vários setores produtivos. O ministro também de-
fendeu a reforma tributária no modelo do Imposto sobre Valor 
Agregado (IVA) dual. O primeiro passo para a reforma, “que 
tem de acontecer em quatro a cinco meses”, seria a unificação 
dos tributos federais sobre consumo. Guedes disse ainda que o 

Pacote de apoio à indústria deverá ter renegociação de dívida e crédito

governo se mantém a favor da abertura comercial, mas de forma 
lenta. “Somos liberais, mas não somos trouxas”, declarou. 

Indústria quer tirar “Jabutis” da MP da Eletrobras

Uma coalizão está sendo formada por grupos ligados à 
indústria e a investidores do setor elétrico para tentar 

reverter no Senado a inclusão de emendas na medida provisó-
ria (MP) que autoriza a privatização da Eletrobras, aprovada na 
Câmara dos Deputados na última quinta-feira (20). O setor foi 
pego de surpresa com as alterações feitas pelo relator da ma-
téria, o deputado Elmar Nascimento (DEM-BA). Associações e 
grupos de investidores defendem que as mudanças distorcidas 
no texto, chamadas no jargão político de Jabutis, resultarão 
em maior pressão sobre a conta de luz e prejudicam grandes 
consumidores, com impacto também no custo dos bens indus-
triais.

A crise hídrica que atinge em cheio o setor elétrico tem se 
agravado e autoridades do governo já consideram a ne-

cessidade de criar um “comitê de crise” para pensar estratégias 
que possam afastar o risco de corte de carga (blecaute) por 
déficit na oferta de energia pelo sistema brasileiro. 

Fontes oficiais ouvidas pelo Jornal Valor Econômico informa-
ram que o assunto dominou a reunião de ontem do Conselho 
de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE). O comunicado ofi-

Crise hídrica se agrava e risco de racionamento volta a rondar setor elétrico
cial, divulgado após o encontro, reconhece que o setor enfrentou 
o pior regime de chuvas, entre setembro e maio, em 91 anos. 
Porém, não trouxe detalhes sobre o que precisará ser feito para 
evitar uma crise de abastecimento. 

A fonte oficial afirmou que o governo trabalha com todos os 
cenários, até mesmo o regime de racionamento. Esta foi a saída 
traumática adotada em 2001 que marcou o fim do governo tuca-
no.

Na semana passada, 40 associações ligadas à indústria, entre 
elas a Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento (AS-
PACER), divulgaram um manifesto em que classificam as mu-
danças como danosas à sociedade. “É fato que grande parte da 
indústria se abastece de energia no mercado livre, onde existe a 
liberdade para a negociação de preços e de prazos dos contra-
tos, ao contrário do mercado cativo, onde estão os consumidores 
residenciais e do pequeno comércio. Desta maneira, somos con-
tra a inserção de dispositivos que encareçam a energia no Brasil, 
seja pela obrigatoriedade de compra ou pela distribuição desi-
gual dos benefícios entre todos os consumidores”, disse o diretor 
de Relações Institucionais das ASPACER, Luís Fernando Quilici.

A ASPACER representada pelo diretor de Relações Institu-
cionais da entidade, Luís Fernando Quilici, esteve parti-

cipando nesta semana do Ecom Talks por meio do You Tube, 
que trouxe o tema “Nova Lei do Gás e o Mercado Livre”. No 
debate estiveram presentes Marcio Sant´anna, sócio diretor da 
Ecom energia e Felipe Peres sócio do Mattos Filho Advogados.  
A intermediação foi do jornalista especialista no setor elétrico 
Roberto Rockmann.

ASPACER integra live sobre Mercado 
livre de Gás Natural

A Mineração Longa Vida integrou o quadro de sócios cola-
boradores da ASPACER. A empresa foi fundada em 12 de 

Setembro de 1978, e desde então vem desenvolvendo a ativida-
de mineraria com foco nas necessidades técnicas e comerciais 
dos clientes, na preservação do meio ambiente e na valorização 
do ser humano. Hoje, a Mineração Longa Vida entende as me-
lhores cerâmicas do Brasil, sendo referência de profissionalismo 
no mercado. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 
(15) 3522-1078.

Mineração Longa Vida é a mais nova sócia colaboradora da ASPACER

Evento foi realizado ao vivo pelo YouTube

Veja matéria completa em: https://bit.ly/3c1adIq

Guedes disse ainda que o governo se mantém a favor da abertura comercial
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