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Setor Cerâmico responde por 12% dos empregos na indústria de Rio Claro

Nesta quinta-feira, 24, Rio Claro completou 194 anos. 
A cidade, que é hoje um importante polo industrial do 

Estado de São Paulo, conta com 26.220 empregos mantidos 
pela indústria, sendo que 12% deles estão ligados ao setor 
industrial cerâmico. As informações são do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (CAGED), que tem como refe-
rência o mês de abril deste ano que registra na cidade o total 
63.022 postos de trabalho.

A cidade de Rio Claro conta hoje, dentro do quadro de asso-
ciados da Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimen-
to (ASPACER) com três industrias cerâmicas: Cerâmica Delta, 
Cerâmica Savane e o Grupo Cristofoletti.  

A entidade destaca ainda que, a indústria cerâmica tem um 
papel muito relevante dentro do contexto sócio econômico da 
cidade e reponde atualmente por 2.955 empregos diretos so-
mente em Rio Claro. “A relevância do setor industrial cerâmico, 
tem um peso muito maior quando colocamos nessa equação 
toda cadeia produtiva, que envolve insumos, maquinas, trans-
porte, varejo e o próprio setor de mineração.  Dessa maneira, 
podemos concluir que o impacto na geração de empregos pro-
vocados pela indústria cerâmica tem uma abrangência muito 
maior na economia de nossa cidade e toda região”, destacou 
o diretor de Relações Institucionais da ASPACER Luís Fernando 
Quilici.

Representantes das indústrias cerâmicas da Associação 
Paulista das Cerâmicas de Revestimento (ASPACER), es-

tiveram nesta semana reunidos, por meio de teleconferência, 
com representantes da Comgás. A reunião contou também com 
a presença do presidente do Conselho Administrativo da As-
sociação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revesti-
mentos, Louças Sanitárias e Congêneres (ANFACER), Benjamin 
Ferreira Neto.

A pauta foi sobre os impactos relacionados a paralização da 
Rota 1 da plataforma de Mexilhão, prevista para o mês de agos-
to, pelo período de um mês. De acordo com a Petrobras, essa 
parada é necessária para garantir a segurança operacional da 
plataforma e distribuição de gás.

O diretor Relações Institucionais da ASPACER, Luís Fernando 
Quilici externou a posição do setor sobre a redução ou impossi-
bilidade de consumo nesse período. “Não há nenhuma possibili-
dade de redução e muito menos de não usar o gás na indústria 
cerâmica durante o período de manutenção”, enfatizou.

No encontro, os ceramistas expuseram ainda suas preocupa-
ções com as demandas do insumo junto as indústrias, e rece-
beram da Comgás, a garantia de que os impactos serão míni-
mos e até o presente momento não há riscos de interrupção no 
fornecimento durante o processo de manutenção. “Não há um 

ASPACER reúne ceramistas e Comgás para discutir parada da Rota 1

registro para se fechar e limitar o consumo, o que pode haver é 
um sinal econômico durante esse período”, informou a Comgás, 
ilustrando que pode ocorrer uma alteração nos valores acima de 
um certo nível de consumo, o que seria uma espécie de contin-
genciamento nesse período.

A distribuidora foi questionada ainda sobre essa possível ma-
joração, mas a resposta foi de que ainda não há informações de 
como e se de fato será feito desta maneira, mas reforçou que 
o consumo será garantido sem prejuízos na distribuição para as 
indústrias.

O vice-governador e Secretário de Governo Rodrigo Gar-
cia, durante entrevista à imprensa em Rio Claro nes-

ta última semana, falou novamente sobre a importância da 
recuperação das entradas vicinais da região e destacou o 
atendimento feito à demanda da ASPACER sobre a questão. 
“As estradas vicinais serão asfaltadas em Santa Gertrudes a 
pedido da ASPACER, que é do Polo Ceramista e fez esse pe-
dido entendendo que, os asfaltamentos dessas estradas vão 
melhorar não só o tráfego, mas também a qualidade do ar da 
região”, destacou Garcia.

Garcia foi recebido também nesta última semana, na sede 
ASPACER por representantes do poder público e pela diretoria 
da entidade. “O asfaltamento das vicinais é uma bandeira de 
muitos anos carregada pela ASPACER e sua efetivação, anun-
ciada pelo Estado, traz benefícios para indústria, pela melhora 
no escoamento da produção e a população, no que diz respei-
to ao meio ambiente”, afirmou o diretor Relações Institucio-
nais da entidade, Luís Fernando Quilici.

Dentro da região do Polo Cerâmico, os trechos, até o mo-
mento, que receberão melhorias do Governo do Estado, den-
tro do programa Novas Vicinais são: SGT-020 e SGT- 023 da 
Estrada Municipal Horácio Pascon em Santa Gertrudes que 
tem obras orçadas em R$ 38 milhões.

Vice-governador Rodrigo Garcia, garante asfaltamento das vicinais a pedido da 
ASPACER

O Diretor de Relações Institucionais da ASPACER, Luís Fernando Quilici e o Vice 
- Governador e Secretário de Governo Rodrigo Garcia, durante visita a sede da 
ASPACER

Encontro aconteceu por meio de teleconferência


