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A Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento (Aspa-
cer) promoveu nesta semana um evento em sua sede, junto 

a ceramistas, prefeitos da região e representantes do Governo do 
Estado, para anunciar um Termo de Compromisso assinado com a 
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, por meio da Com-
panhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). 

O objetivo do termo, que está vigente deste 17 de fevereiro,  é 
adotar um plano de contingência visando a melhora da qualidade 
do ar na região do Polo Cerâmico. Entre as ações previstas, está 
a mudança logística das rotas de caminhões que transportam ar-
gila e também a utilização dos trechos que serão asfaltados em 
breves de estradas vicinais. “É um avanço muito significativo pois 
abrange vários elos da cadeia produtiva do setor. São novas ações 
de mitigação, que tem como objetivo melhorar  a qualidade do ar. 
Isso demonstra o envolvimento da indústria cerâmica no sentido 
de promover o desenvolvimento sustentável, aliando a geração 
de renda, empregos e a qualidade de vida”, destacou o diretor de 
Relações Institucionais da ASPACER Luís Fernando Quilici. 

Além das novas medidas, o setor industrial cerâmico há anos 
já vem tomando medidas mitigatórios da poluição do ar, como 
umectação das estradas, transporte de carga coberta, inovações 
em processo entre outras ações.

O secretário estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, Mar-
cos Penido, que esteve no evento, destacou a importância do 

Aspacer recebe secretário estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem que 
o governo ampliará a redução do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) para 33%. 
Em evento da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobi-

liárias (Abrainc), em São Paulo, Guedes disse que a redução de 
impostos que vem sendo feita permitirá reindustrializar o país.

“Esse aumento de arrecadação que está acontecendo, estamos 
transformando em Redução de impostos. É a nossa sétima redu-
ção de imposto agora. Já acertamos a redução do IOF (Imposto 
sobre Operações Financeiras) pelos próximos anos para a nossa 
entrada no OCDE, já zeramos DPVAT, já reduzimos o IPI em 25% 

e vamos reduzir de novo, vamos levar para 33% a redução do 
IPI”, afirmou.

Segundo o ministro, há 40 anos não era feita redução de im-
postos no Brasil. “E estamos baixando em várias dimensões. Bai-
xamos pela primeira vez as tarifas de importação, que chamamos 
de TEC (tarifa externa comum do Mercosul)”, disse. “Desde que 
o Mercosul foi criado ninguém baixou, e nós estamos baixando 
pela primeira vez. 

Baixamos 10% para bens de capital e tecnologia da informa-
ção, para o mesmo volume de investimento financeiro comprar 
muito mais máquinas.” 

Redução do IPI poderá chegar a 33%, avalia Governo Federal

A Murphy Oil confirmou uma campanha exploratória em águas 
profundas da Bacia de Sergipe-Alagoas — projeto operado 

pela ExxonMobil — onde tem reservas de até 1 bilhão de barris de 
óleo equivalente (BOE) . O anúncio foi feito nessa qsemana pela 
Murphy Oil, dos EUA, uma das sócias da Exxon no bloco, informa 
a Reuters. A perfuração no prospecto Cutthroat-1 foi iniciada em 
20 de fevereiro pela sonda Western Saturn, da Seadrill, e deve ser 
concluída nas próximas semanas, disse o presidente-executivo da 

Projeto operado pela Exxon em Sergipe tem 1 bi de barris de óleo e gás

Murphy Oil, Roger Jenkins, em apresentação aos investidores. 
Segundo ele, a área tem potencial de recursos brutos entre 500 
milhões e 1,050 bilhão de BOE.

A Exxon detém 50% de participação no consórcio formado tam-
bém pela Murphy Oil (20%), dos EUA, e pela brasileira Enauta 
(30%) para explorar nove blocos no litoral de Sergipe. Se as ex-
pectativas se confirmarem, será a primeira descoberta de grande 
porte da operadora no país.

A Caixa Econômica Federal anunciou ontem (24) que vai reduzir 
em 0,15 ponto percentual a taxa de juros do crédito imobiliário na 
modalidade poupança. Com a redução, as novas taxas partem da 
Taxa Referencial (TR) + 2,80% ao ano, somadas à remuneração 
da poupança. Segundo o banco, as contratações com as taxas 
reduzidas começarão a ser feitas partir do dia 28 de março.

O banco também informou que, a partir de 12 de abril, passa-
rão a valer as novas condições para financiamento às famílias com 
renda entre R$ 2.000,01 e R$ 2.400,00 do Programa Casa Verde 

Caixa reduz taxa de juros para financiamento imobiliário 

Amarela, entre elas estão: a redução da taxa de juros de 0,5 
ponto percentual no financiamento habitacional; e o aumento dos 
subsídios para aquisição e construção de moradias, o que amplia 
o poder de compra das famílias.O banco informou ainda que lan-
çou linha de crédito para reforma e adaptação de imóveis pró-
prios destinados a Pessoas com Deficiência (PcD), no âmbito do 
programa Casa Verde e Amarela. A nova linha também começará 
a ser operada a partir do dia 28 de março e vai oferecer o crédito 
com recursos do Fundo e Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

compromisso firmado. “Celebramos essa parceria que é fruto de 
muito debate mas, acima de tudo, de uma busca de um consenso 
daquilo que é viável e necessário de ser feito visando a qualidade 
de vida da população e o desenvolvimento”,  afirmou.

No evento estiveram presentes o presidente do Conselho Admi-
nistrativo da Aspacer Valmir Severino Carnevali, Diretor Executivo 
da ASPACER, Almir Guilherme, os prefeitos de Rio Claro Gustavo 
Perissinotto, Analândia, Paulo Franceschini, Ipeúna  Diego Heron 
Pinheiro, Santa Gertrudes, Gino da Farmácia,  a vice-prefeita de 
Cordeirópolis Fátima Celim entre outras autoridades locais, cera-
mistas e empresários do setor cerâmico.

Acontece neste próximo dia 13 abril (quarta-feira) das 15h30 
às 17h30, o 4º Seminário Técnico da Indústria de Revesti-

mento Cerâmico. O evento terá como tema macro: Placas Cerâ-
micas de Grandes  Formatos. 

Estão abertas as inscrições para o 4º Seminário Técnico da Indústria de 
Revestimento Cerâmico 

Está edição será on-line e transmitida ao vivo pelo canal oficial 
do YouTube da Aspacer (youtube.com/aspaceroficial). O evento 
é gratuito, as inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo 
site da Aspacer. www.aspacer.com.br

Entidade firmou termo de Compromisso com o Governo do Estado, que tem como meta desenvolvimento 
sustentável do Polo Cerâmico

Evento reuniu autoridades, ceramistas e empresários do setor cerâmico

O Grupo Formigres, apresentou ao Secre-
tário de Infraestrutura e Meio Ambiente 

Marcos Penido, durante evento que ocorreu 
nesta semana na ASPACER, o seu sistema de 
cobertura automática de carga. Com essa tec-
nologia os caminhões são cobertos automati-
camente evitando com que a carga ultrapasse 
o limite de transbordo e ao mesmo tempo, tra-
zendo mais segurança aos motoristas. A tecno-
logia foi muito elogiada durante o evento pelas 
autoridades do Estado e também pelos prefei-
tos presentes, tendo em vista que o sistema 
além de eficiente colabora para diminuição da 
emissão de material particulado.

Grupo Formigres apresenta caminhão com sistema automático de cobertura

Caminhão foi apresentado durante visita do Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente Marcos 
Penido, na foto junto de Rodrigo Paraluppi do Grupo Formigres


