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Em audiência com Vice-Governador Rodrigo Garcia, ASPACER e ANFACER 
discutem investimentos para geração de empregos e o Programa Novas Vicinais

Nesta semana, o Vice-Governador e Secretário de Governo 
do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, recebeu em seu 

gabinete representantes da ASPACER e ANFACER para tratar 
de questões relacionadas a investimentos e o Programa Novas 
Vicinais.

Diretor de Relações Institucionais da ASPACER Luís Fernando 
Quilici, disse que a pauta girou em torno de projetos para ge-
ração de empregos e fases futuras do programa paulista de re-
cuperação de estradas. “Foi uma reunião, muito produtiva onde 
pudemos discutir pautas setoriais voltadas para questões como 
as novas vicinais em Santa Gertrudes (trecho do Goiapá) e de 
Rio Claro (trecho do Campo do Coxo), além de investimentos e 
geração de empregos nas cerâmicas já para o final de 2021”, 
pontuou.

No encontro estiveram também presentes Benjamin Ferreira 
Neto (Presidente do Conselho Administrativo da ANFACER) e 
Valmir Carnevali (Presidente da ASPACER).

Nesta última semana, o deputado Federal Laércio Olivei-
ra junto com o governador de Sergipe Belivaldo Chagas, 

acompanhados de autoridades locais, estiveram visitando a Ce-
râmica Serra Azul, localizada no Distrito Industrial de Socorro.  A 
unidade faz parte do grupo de Indústrias da Cerâmica Carmelo 
Fior, que tem sua sede em Cordeirópolis.

A visita foi acompanhada pelo Diretor Geral da empresa Edu-
ardo Fior, que é também vice-presidente da ASPACER. Em, Ser-
gipe, a indústria anunciou uma nova linha de produção em abril 
deste ano, que vai aumentar de 2,1 para 3,1 milhões de metros 
quadrados de revestimento cerâmico por mês. A terceira linha 

Unidade do grupo Carmelo Fior em Sergipe terá nova linha de produção com 
investimentos de R$ 60 milhões

de produção representa um investimento estimado em R$ 60 mi-
lhões. 

O Diretor Industrial da Serra Azul, Eduardo Roncoroni Fior, agra-
deceu ao empenho do deputado federal Laércio Oliveira como re-
lator da Nova Lei do Gás. “O trabalho de Laércio com a aprovação 
da Nova Lei do Gás foi fundamental para todo o Brasil. É im-
portante para o desenvolvimento econômico, pois vai trazer mais 
competitividade, geração de empregos e pujança para o setor da 
indústria. Para nós foi um ponto divisor na decisão de realizar essa 
ampliação, porque a gente fica mais competitivo e com isso pode-
remos atender as necessidades do mercado”, pontuou.

Nesta quarta-feira (7), representantes da ASPACER e da 
ANFACER estiveram presentes da sede da Comgás em 

São Paulo, para discutir a parada da Rota 1 e a renovação do 
contrato de concessão junto a distribuidora.

De acordo com o diretor de Relações Institucionais da AS-
PACER, Luís Fernando Quilici, a Petrobras anunciou que fará 
uma parada programada na plataforma Mexilhão e no Gasoduto 
Rota 1, por 30 dias, a partir de 15/08/2021, para manutenção 
preventiva com a meta de trazer melhorias nas instalações. “O 
Estado, por meio da ARSESP, e a ANP pelo Governo Federal, já 
nos reportaram que estão se mobilizando, para que essa mo-
vimentação não traga prejuízos nas demandas de consumo de 
gás, que temos dentro Polo Cerâmico e agora junto à Comgás 
estivemos reunidos com mesmo propósito”, destacou Quilici.

Na ocasião, também foram discutidas propostas de aperfei-
çoamento no contrato e desta maneira estabelecer novas par-
cerias junto com a Comgás, para o setor cerâmico na região e 
também na cogeração.

No encontro estiveram presentes Antônio Simões, (Presidente 
da Comgás), Benjamin Ferreira Neto (Presidente do Conselho 
Administrativo da ANFACER), Valmir Carnevali (Presidente da 
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ASPACER), Luís Fernando Quilici (Diretor de Relações Institucio-
nais da ASPACER), Adriano Zerbini, (Diretor de Relações Institu-
cionais da Comgás), Ricardo Augusto Michellin da Silva (Gerente 
Executivo de Vendas da Comgás) e José Eduardo Moreira (Diretor 
Comercial da Comgás).

Ricardo Augusto Michellin da Silva (Gerente Executivo de Vendas da Comgás), José 
Eduardo Moreira (Diretor Comercial da Comgás), Benjamin Ferreira Neto (Presidente 
do Conselho Administrativo da ANFACER), Antônio Simões, (Presidente da Comgás), 
Valmir Carnevali (Presidente da ASPACER), Luís Fernando Quilici (Diretor de Relações 
Institucionais da ASPACER), Adriano Zerbini, (Diretor de Relações Institucionais da 
Comgás).

Fabricantes de materiais vivem seu 
melhor momento em dez anos

A indústria de materiais de construção está vivendo seu 
melhor momento dos últimos dez anos. Dados obtidos 

em primeira mão pelo Valor apontam que a Fundação Getulio 
Vargas (FGV) revisou a projeção do crescimento real do setor, 
neste ano, de 4% para 8%. Se a estimativa for confirmada, o 
faturamento do setor ultrapassará R$ 200 bilhões, segundo o 
presidente da Associação Brasileira da Indústria de Materiais 
de Construção (Abramat), Rodrigo Navarro. 

Fabricantes de materiais ouvidos pelo Valor informaram 
forte crescimento no primeiro semestre. Parte das empresas 
entrevistadas registrou desempenho recorde no período. A 
demanda reflete gastos com reformas, fruto da maior valo-
rização da casa iniciado com o isolamento social e redirecio-
namento de parte de gastos de antes com serviços, entrete-
nimento e viagens. Outro item importante é o aumento do 
número de lançamentos imobiliários no país, impulsionados 
por juros baixos e oferta de crédito aos compradores de imó-
veis. Isso levou ao aumento dos pedidos de materiais.  

Dados consolidados dos 22 segmentos que compõem esse 
setor apontam expansão real de 24,4% no semestre. No acu-
mulado de 12 meses, o aumento é de 16,6%. “Estamos com 
otimismo moderado, reforçado pela nova previsão”, diz Na-
varro. O Índice Abramat apontou expansão de 13,1%, em 
junho, refletindo o ponto de inflexão vivido pelo setor em 
meados de 2020.

Fonte: Jornal Valor Econômico 
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Durante eleição realizada nessa segunda-feira, dia 5 de ju-
lho, em todo o estado de São Paulo, o industrial Rafael 

Cervone foi eleito novo presidente do Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo (CIESP) com cerca de 62% dos votos. O 
mandato começará em 1º de janeiro de 2022 e vai até 31 de 
dezembro de 2025. 

A nova diretoria do CIESP é composta também pelos empre-
sários Josué Gomes da Silva, 1º vice-presidente, Vandemir Fran-
cesconi Junior, 2º vice-presidente, e Luiz Alberto Soares Souza, 
3º vice-presidente.  A chapa eleita contou ainda com a partici-
pação de empresários da área industrial da nossa região, entre 
eles, Assed Bitar Filho, Tadeu Leme, Sergio Marola e Benjamin 
Ferreira Neto.

Definidas nesta semana eleições na FIESP e CIESP
Já na Chapa Regional, houve a reeleição do industrial Ansel-

mo Quinelato que segue como diretor titular, Maurício Pedreira 1º 
vice-diretor e José Tadeu Leme 2º vice-diretor.  O grupo, que teve 
89% dos votos, conta como Conselheiros, os representantes da 
ASPACER, Benjamim Ferreira Neto e Luís Fernando Quilici, sendo 
que Benjamin integra também o Conselho Estadual.

Já na FIESP (Federação da Indústrias do Estado de São Paulo), 
concorrendo em chapa única, Josué Gomes da Silva venceu as 
eleições com 97% dos votos e seu mandato se iniciará também 
em 1º de janeiro de 2022 e irá até 31 de dezembro de 2025. 
A nova diretoria da Fiesp é composta pelos empresários Rafael 
Cervone, 1º vice-presidente, Dan Ioschpe, 2º vice-presidente e 
Marcelo Campos Ometto, 3º vice-presidente.


