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A ASPACER inicia nesta edição de seu boletim, a publi-
cação semanal dos índices de medição da qualidade 

do ar referente ao MP10 (Partículas Inaláveis) das estações 
da CETESB. Os índices são provenientes da unidade de me-
dição automática, que está localizada no Jardim Luciana 
em Santa Gertrudes e da unidade do Jardim Guanabara em 
Rio Claro, onde ambas transmitem diariamente à Cetesb as 
condições do ar. 

A classificação do ar monitorada vai de 0 a 161, sendo 
que entre 0 e 40 a qualidade é considerada boa e no pior 
cenário, onde é marcado 161 a qualidade é péssima. Entre 
esses extremos há ainda as qualidades consideradas Mo-
deradas (41-80), Ruins (81-120) e Muito Ruins (121-160). 

De acordo com o termo de compromisso assinado com 
a Cetesb, sempre que houver qualidade do ar considerada 
ruim, em qualquer uma das duas estações medidoras, as 
atividades de operação e formação de pilhas assim como 
carregamento e basculamento de argila seca nos pátios de 
secagem deverão ser paralisadas em todos os municípios 
do polo. Por conta disso é fundamental a manutenção das 
ações mitigatórias para manter a boa qualidade do ar, onde 
devem ser constantes medidas como: caminhões sempre 
transitarem lonados, com placa de proteção na ventilação 
do motor, escapamento na horizontal além da realização de 
umectação nas vicinais e limpeza dos veículos.

Além do boletim, esses dados já vêm sendo comparti-
lhados pela ASPACER há vários meses, de forma diária e 
ininterrupta com as industrias cerâmicas e os responsáveis 
pelo setor de mineração.  

Aspacer informará semanalmente qualidade do ar medida em Santa Gertrudes e 
Rio Claro

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou, nesta semana, o 
julgamento de recurso na decisão da Corte que afastou a 

cobrança de ICMS na transferência de mercadorias, de um Estado 
para outro, entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte. 

A decisão do STF beneficia os contribuintes (ADC 49). Mas traz 
um efeito colateral: mexe nos créditos a que as empresas têm 
direito e usam para abater do pagamento do imposto. É exata-

STF julga recurso em ação bilionária sobre crédito de ICMS 
mente esse ponto que o Supremo deve esclarecer no recurso que 
começou a ser julgado hoje.

Segundo parecer da Tendências Consultoria Integrada, as dez 
maiores empresas do varejo do país correm o risco de perder R$ 
5,6 bilhões em créditos tributários por ano a depender da decisão 
que for tomada pelos ministros. 

Fonte: Valor Econômico

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, 
alertou ontem as empresas para não se curvarem às exi-

gências da Rússia de que o gás deve ser pago em rublos, e disse 
que isso violaria as sanções. Mas as empresas tomam medidas 
para cumprir, parcialmente, as exigências da Rússia e isso provo-
ca divisões no bloco. 

O governo da Hungria confirmou ontem pagará em euros ao 
Gazprombank da Rússia, e que permitirá que sejam convertidos 
em rublos. Já a Polônia - que se recusou a adotar os novos ter-

Guerra traz mudanças no mercado de Gás Natural na Europa
mos e viu seu gás ser cortado na quarta-feira - lidera um esforço 
para que a UE esclareça suas diretrizes para que as empresas não 
possam explorar brechas. Na quarta-feira, a portas fechadas, vá-
rios países da UE pressionaram por diretrizes mais claras do bloco, 
segundo pessoas a par das discussões. Segundo levantamento da 
Bloomberg, quatro compradores europeus já pagaram em rublos e 
dez abriram as contas no Gazprombank necessárias para cumprir 
as novas regras. O chefe de Gabinete da Hungria, Gergely Gulyas, 
confirmou que o país era um dos dez. 

Foi homologado neste último dia 26,  pelo Governo do Estado,  
as empresas vencedoras que irão realizar as obras da Fase 5 

do programa Novas Vicinais. A obra será executada nos próximos 
dias na região do Polo Cerâmico  e irá beneficiar moradores, moto-
ristas e toda indústria que utiliza esses trechos de estradas rurais. 
Na Fase 5 existem dois trechos que serão executados na região do 
polo cerâmico. O trecho do Lote  42, homologado nesta semana,  
orçado em R$ 29 milhões, está situado na Estrada Vicinal RCL-040  
que faz Ligação da SP 127 x Fazenda Campo do Coxo, localizada 
no município de Rio Claro e terá 3,8km de estradas rurais que 
serão pavimentadas, além da construção de uma ponte. E, o Lote 
43, orçado em R$ 22,6 milhões, que contempla a estrada Vicinal 
SGT-999, que faz ligação SP 316 x Fazenda Goiapá, localizada 
em de Santa Gertrudes. Esse último trecho ainda não teve a ho-
mologação publicada. “A melhoria das estradas vicinais vai muito 
além de um pedido setorial de nossa entidade, tendo em vis-
ta que a melhora desses trechos contribui de forma significativa 
em segurança para moradores,  melhores condições no trânsito 
e em especial na redução do material particulado gerado por todo 
tipo de veículo que passa por esses trechos”, destacou o dire-
tor de Relações institucionais da ASPACER Luís Fernando Quilici. 
As obras das estradas vicinais, que vem sendo feitas,  foram viabi-
lizadas depois de uma reivindicação de muitos anos da associação 

Vicinais: novo trecho reivindicado pela Aspacer será asfaltado
ASPACER em conjunto com o Estado e as prefeituras das cidades 
beneficiadas. “As estradas vicinais serão asfaltadas a pedido da 
ASPACER, que é do Polo Ceramista e fez esse pedido entendendo 
que, o asfaltamento dessas estradas vai melhorar não só o tráfego, 
mas também a qualidade do ar da região”, destacou o governador 
do Estado Rodrigo Garcia durante visita a sede da ASPACER, en-
quanto exercia a função vice-governador e Secretário de Governo. 
Recentemente o foram iniciadas as  obras da Fase 2 do programa 
Novas Vicinais.  Dentro desta fase, foram contemplados trechos 
da Horácio Pascon,  SGT-020 junto com SGT-273,  chegando à 
entrada do distrito de Assistência em Rio Claro. Juntas somam 8,8 
km de estradas com R$ 38 milhões em investimentos.

Garcia e Quilici durante reunião em São Paulo no Palácio dos Bandeirantes


