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Fundado em 1994, o Grupo Ceral completa 27 anos nesta 
semana.  Sediado em Cordeirópolis, no início de suas ativi-

dades, o Grupo contava com uma única linha de produção, cujos 
produtos eram revendidos sob uma marca de nome homônimo. 
Contudo, com a meta de consolidar-se como referência na qua-
lidade de processos e produtos no setor cerâmico, investiu em 

Foi oficialmente entregue nesta semana, a nova base da 
Polícia Militar de Santa Gertrudes.  O ato solene foi reali-

zado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Os investimen-
tos no local, no valor de R$ 600 mil, foram feitos pelo Sindicato 
das Indústrias da Construção, do Mobiliário e de Cerâmicas de 
Santa Gertrudes (SINCER) e a Associação Paulista das Cerâmi-
cas de Revestimento (ASPACER). 

O evento teve público restrito devido a pandemia e seguiu os 
protocolos sanitários. Todo cerimonial foi transmitido ao vivo 
pelas mídias sociais da Polícia Militar e da Prefeitura de Santa 
Gertrudes. 

O imóvel que pertence ao Estado, abrigou por muito tempo 
a Casa da Agricultura. Com a desativação da unidade, o prédio 
permaneceu fechado por muitos anos. Em 2019, já em avança-
do estado de deterioração, a unidade foi transferida da Secreta-
ria da Agricultura e Abastecimento do Estado para a Secretaria 
de Segurança Pública, para servir como sede do Pelotão da PM 
na cidade. A partir daí estabeleceu-se uma parceria da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo, SINCER e ASPACER para a total 
recuperação do imóvel que teve início em setembro do ano 
passado. 

As obras foram concluídas neste último mês de abril e teve 
sua inauguração oficial nesta quarta-feira (15). “Quero registrar 
nossa gratificação a ASPACER e o SINCER, o trabalho dessas 
instituições é fundamental para que Santa Gertrudes continue 
avançando. Precisamos de iniciativas como esta, que realmente 
façam a diferença em nossa cidade”, disse o prefeito de Santa 
Gertrudes Gino da Farmácia.

Diretor de Relações Institucionais do SINCER e da ASPACER, 
Luís Fernando Quilici, afirmou em seu discurso, que a relação 
do setor industrial cerâmico, junto a sociedade, vai muito além 
dos aspectos econômicos. “O compromisso do setor industrial 
não se dá apenas na geração de renda e trabalho. É preciso 
avançar no fortalecimento do relacionamento institucional junto 
à comunidade. E, neste sentido, quando fomos procurados pelo 
comando do 37º BPM/I, a ASPACER e o SINCER por meio de 
sua diretoria e presidência, não mediram esforços para conse-

Polícia Militar realiza ato solene para entrega de novo prédio que foi recuperado 
pelo SINCER e ASPACER

guir os recursos necessários para conclusão do projeto de am-
pliação e reforma da base da Polícia militar de Santa Gertrudes”, 
frisou.

O presidente do SINCER e da ASPACER Valmir Carnevali, des-
tacou em seu discurso, a importância das parcerias na cons-
trução da sociedade. “Ficamos emocionados quando projetos 
deste tamanho são concluídos com sucesso, por meio de uma 
parceria público e privada. E, desta maneira, podemos entregar 
a sociedade mais segurança e a Polícia Militar, ainda melhores 
condições de trabalho”, citou.

Tenente Coronel PM André Luiz Pereira Leite Vianna - Coman-
dante do 37° BPM/I, afirmou que a obra é consequência de 
uma parceria de sucesso entre o setor público e privado, e que 
a iniciativa deve servir de exemplo. “A data de hoje, marca a 
realização de um grande sonho. 

Não é simplesmente a entrega das novas instalações. E sim, 
um novo patamar na qualidade de serviço, na credibilidade que 
a população deposita em nosso efetivo e acima de tudo repre-
senta desafios e novas expectativas. Essa obra é resultado da 
união e essa pareceria deve ser exemplo para outros município, 
onde quem ganha sempre é a sociedade”, afirmou.

O Tesoureiro do SINCER e da ASPACER Vanderli Vitorio Della 
Coletta , fez o encerramento da sequência dos discursos duran-
te o evento, onde pontuou que as entidades têm contribuído 
de forma impar com a sociedade em diversas frentes tanto na 
saúde como na segurança pública. “Estamos vivendo uma situ-
ação delicada em todo mundo por conta da pandemia, e toda 
essa situação despertou um novo propósito nas entidades de 
contribuir com a saúde e segurança dos municípios, que com-
põe o nosso polo cerâmico nos últimos meses. Fizemos doações 
de respiradores para hospitais, recursos para entidades filan-
trópicas e agora estamos entregando as obras desse belíssimo 
prédio para auxiliar na segurança”, concluiu. 

Durante o cerimonial estiveram presentes representantes da 
Câmara Municipal, do comando da Polícia Militar de Santa Ger-
trudes, diretoria da ASPACER e SINCER além de autoridades 
locais.

mão de obra especializada, equipamentos modernos e tecnologia 
de ponta. Atualmente o Grupo conta com quatro modernas linhas 
para produção de pisos e revestimento em grandes formatos e 
duas linhas para pequenos formatos, totalizando produção men-
sal superior a 3.200.000 m², composta por um amplo mix de 
produtos e cerca de 640 funcionários.
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