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Nesta semana, representantes da empresa ETC, que é uma 
das responsáveis pelo asfaltamento de parte da estrada vi-

cinal Horácio Pascon (SGT-273 ), estiveram na sede da Associação 
Paulista das Cerâmica de Revestimento (ASPACER).

O encontro teve como objetivo, a apresentação formal da em-
presa que deverá iniciar, nos próximos dias, a montagem de um 
canteiro de obras em Santa Gertrudes.  O asfaltamento que será 
realizado faz parte da Fase 2 do Programa Novas Vicinais do Go-
verno Paulista, que prevê no  total, o asfaltamento de 8,3 km de 
vicinais na cidade, onde serão investidos R$ 38,6 milhões. “As 
melhorias das estradas vicinais além de contribuírem com quali-
dade do ar, devido a redução de material particulado gerado no 
transporte de carga, traz também mais segurança para o trânsito 
nesses trechos. Eu deixo aqui, desde já, meu agradecimento ao 
Estado pelo investimento e a ASPACER pelo empenho durante 
todos esses anos na defesa dessas obras, que certamente vão 
contribuir muito com o desenvolvimento de nossa cidade”, desta-
cou  o prefeito de Santa Gertrudes Gino da Farmácia.

Diretor de Relações Institucionais da ASPACER,  Luís Fernan-
do Quilici, disse que essas obras de melhorias das vicinais vêm 
sendo cobradas há anos pela entidade, mas que o governado 
do Estado, nesses últimos meses, por meio do vice-governador 
Rodrigo Garcia tem dado uma atenção especial a região. “ASPA-
CER tem um papel ativo na resolução de problemas regionais. O 
asfaltamento de estradas vicinais tem sido uma pauta constante 
em nossas conversas junto ao Governo do Estado por vários anos 
e nesse contexto, o vice-governador, Rodrigo Garcia tem grande 

ASPACER sedia reunião com empresa que iniciará obras de pavimentação de  
estrada vicinal

responsabilidade sobre essas conquistas junto a região do polo 
cerâmico”, afirmou Quilici.

Ainda segundo ele, segue também em processo de licitação a 
Fase 5 do Programa Novas  Vicinais, que contemplará outros 7,5 
km na região de Rio Claro e Santa Gertrudes  com investimentos 
previstos de R$ 51,6 milhões. Nesses trechos, serão pavimen-
tados RCL- 040 que faz ligação da SP-127 com fazenda Campo 
do Coxo e  a SGT- 999 que faz ligação da SP-316 com Fazenda 
Goiapá.

Na reunião desta semana,  estiveram presentes o Diretor Exe-
cutivo da ASPACER, Almir Guilherme, o Secretário de Obras e 
Serviços Públicos de Santa Gertrudes , Frederico Luiz Barreiro, o 
Engenheiro da ETC André Palhares  e  Delano Marques de Olivei-
ra, responsável pelo Planejamento da ETC.

O Ministério de Minas e Energia (MME), por meio da Se-
cretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral 

(SGM), visando dar transparência de suas ações, disponibiliza 
aos mineradores o acesso às informações de seus processos mi-
nerários por meio do site do MME. O acesso é concedido somente 
ao titular do processo ou por procuração de pessoas compro-
vadamente qualificadas nos autos. Todos os documentos soli-
citados pelo Sistema Eletrônico de Informação (SEI) devem ser 
enviados.

O interessado em obter informações e acesso externo ao seu 

processo minerário deverá acessar o site do MME na ala “Ao 
Minerador”, imprimir e assinar o Termo de Declaração de Con-
cordância e Veracidade. Além disso, o interessado deve enviar 
o termo original ao endereço eletrônico: sei@mme.gov.br, jun-
tamente com cópia do comprovante de residência (juntamente 
com o original); Cópia de RG e CPF.

Em outra forma de acesso, o interessado pode Assinar o Termo 
de Declaração de Concordância e Veracidade de forma online e 
enviar o original ao endereço eletrônico: sei@mme.gov.br, junta-
mente com os documentos solicitados anteriormente.

MME disponibiliza instruções para acesso a processos minerários

No acumulado do ano, até outubro, as importações de 
produtos químicos somaram US$ 48,5 bilhões e as ex-

portações chegaram a US$ 11,5 bilhões, aumentos de respecti-
vamente 43,4% e de 27% na comparação com igual período de 
2020. Como resultado, o déficit na balança comercial de produ-
tos químicos, entre janeiro e outubro, somou US$ 37 bilhões, o 
que representa um expressivo e alarmante aumento de 49,4% 
em relação ao mesmo período do ano passado e, mesmo ainda 
faltando dois meses para o encerramento de 2021, já supera 
em US$ 5 bilhões o maior déficit anual da história da balança 
comercial de produtos químicos, de US$ 32 bilhões, em 2013.

Para o Presidente-Executivo da Abiquim, Ciro Marino, os 
rumos da política comercial brasileira e regional precisam ur-
gentemente ser recalibrados para dar a segurança jurídica e a 
estabilidade de ambiente de negócios indispensáveis para que 
o Brasil e o Mercosul consigam atrair investimentos produtivos 

capazes de estabelecer o equilíbrio necessário para a susten-
tabilidade da recuperação da atividade econômica e geração 
de empregos e renda. “A insistência em uma crescente agen-
da de cortes tarifários unilaterais, por meio de fundamentos 
normativos que contornam a própria base legal do Mercosul, 
atrapalha o investidor e compromete a atração de capital pro-
dutivo”, afirma Marino. “Incentivar as compras externas, via 
rebaixas de alíquotas de importação como um dos eixos de 
política econômica, é contraproducente em si, pois, no curto 
prazo, alavanca aquisições de produtos precificados no exterior 
e em altos patamares, como mostram os dados da balança 
comercial, e no médio e longo prazos desestimula a efetivação 
de investimentos produtivos, uma vez que eles somente serão 
atraídos para o Brasil e para o Mercosul com uma agenda de 
competitividade robusta e alicerçada em previsibilidade e segu-
rança jurídica”, avalia.

Déficit em produtos químicos deverá ser recorde com volume inédito de mais de 60 
milhões de toneladas importadas

Por meio da plataforma EAD, encontra-se disponível o curso 
de “Introdução à Instalação de Materiais Refratários”, pro-

movido através da parceria entre o Centro Cerâmico do Brasil 
(CCB) e a Associação Brasileira de Cerâmica (ABCERAM).

Proferido pelo presidente da ABCERAM, Dr. Ulisses Soares do 
Prado, o curso tem como público-alvo acadêmicos, fabricantes e 
usuários de materiais refratários e afins, técnicos e engenheiros 
de montadoras e empresas de engenharia, e traz a seguinte pro-
gramação: 1 - Fundamentos sobre refratários, 2 - Preparação e 
Planejamento, 3 - Instalação de Refratários Formados, 4 - Insta-
lação de Refratários Não Formados e 5 - Retomada de Operação. 

De acordo com Prado, o desempenho do revestimento refra-
tário em um equipamento é uma variável multifatorial, que não 
depende somente da especificação e qualidade do produto. “Ou-
tras variáveis são tão ou mais importantes que o próprio mate-
rial, como a instalação do revestimento; e daí a importância do 
curso, que abordará de forma didática e prática a instalação do 
revestimento, destacando as principais técnicas para aplicação de 
diversos tipos de refratários”, destaca.

A ABCERAM é uma entidade sem fins lucrativos com quase 70 
anos que congrega os vários setores da cerâmica, que, segundo 
o presidente, são muitos. “Por atuarem em segmentos similares, 
embora com focos um pouco diferentes a sinergia entre ABCE-
RAM e o CCB pode potencializar a vocação de ambas as entidades 

CCB e ABCERAM lançam Curso EAD de Introdução à Instalação de Materiais 
Refratários

na divulgação da cerâmica e na disseminação do conhecimento”, 
afirma.

Prado reforça que, basicamente, a maioria dos cursos de refra-
tários discorre sobre produtos e propriedades, sendo a instalação 
destes materiais pouco abordada. “O objetivo deste curso é pre-
encher esta lacuna e tratar da aplicação dos materiais refratários, 
as técnicas e os cuidados para sua instalação de forma correta e 
segura”, finaliza. 

EAD-CCB
De acordo com Prado, o EAD é uma alternativa aos cursos tra-

dicionais com custos mais atraentes, maior capilaridade e versa-
tilidade.   “É uma nova modalidade de curso que tem se popula-
rizado”, sintetiza.

Sendo assim, o CCB, com o amplo conhecimento técnico do 
setor e que já realizava treinamentos presenciais e in company, 
ministrados pelos seus consultores com suas expertises, e de 
acordo com a necessidade de seus clientes, agora, amplia a sua 
atuação com os cursos EAD, objetivando expandir, a qualificação 
na indústria cerâmica. 

Desta forma, contribui, ainda mais, com o desenvolvimento na-
cional e internacional do setor.

O interessado deverá adquirir o curso através do link:
https://ead-ccb.myedools.com/categories/abceram

Anúncio do início das obras foi feito na sede da ASPACER


