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Com coordenação de Maria Fernanda Rodrigues dos Santos, a 
Aspacer fará reunião do Grupo de Excelência de RH no pró-

ximo dia 16, terça-feira, no Auditório II da associação. Na pauta, 
dentre outros assuntos, o Projeto Aspacer / Senai de Aprendiz em 
Cerâmica onde serão tratadas as questões relati vas a operaciona-
lização do curso, contratação dos aprendizes, acompanhamento e 
diretrizes do Ministério do Trabalho. Mais informações: fernanda@
aspacer.com.br ou (19) 3545-1145.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti  

Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

BOLETIM
INFORMATIVO

Reunião do Grupo de Excelência de RH

Bati stella – 51 anos

Fundada em 13 de setembro de 1.963, na cidade de Limeira, 
a Bati stella Revesti mentos Cerâmicos comemora 51 anos. 

Marcada na história pelo pioneirismo, orgulha-se de ter sido a 
primeira indústria do setor oleiro a mecanizar sua produção, em 
1954, e a primeira empresa do país a receber e uti lizar o gás natu-
ral vindo do gasoduto Bolívia/Brasil. Em março de 2007, sua linha 
de Porcelanato recebeu o primeiro certi fi cado deste produto no 
Brasil.

Pelo quinto ano, desde que foi aprovada a Lei nº 13.581/2009, é comemorado no dia 9 de setembro o “Dia Estadual da Mineração”.  
A produção de substâncias minerais coloca o Estado de São Paulo em quarto lugar no cenário da produção mineral brasileira, atrás 

apenas de Minas Gerais, Pará e Goiás. A mineração paulista é consti tuída basicamente de minerais não metálicos, extraídos em pequenas 
e médias minerações (cerca de 2500 lavras em ati vidade) e comercializados ou uti lizados pelos próprios produtores. Em comemoração 
a data, o deputado João Caramez apresentou o Projeto de Lei nº 1198, de 2014, que estabelece normas de estí mulo à produção mineral 
sustentável e prevê a certi fi cação dos municípios que promovam o planejamento ordenado dessa ati vidade de forma a compati bilizar a 
mineração com as demais ati vidades de uso e ocupação do solo. Acesse o link htt p://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1222703 para 
ver o PL 1198/2014 na íntegra.

09 de Setembro – Dia Estadual da Mineração

O mês de setembro marca o aniversário de três importantes grupos do maior pólo cerâmico das Américas: Bati stella, Cristofoletti   e 
Ceral. A Aspacer e o Sincer parabenizam seus Proprietários, Diretores e Colaboradores.

Setembro – aniversário da Bati stella, Cristofoletti   e Ceral

Cristofoletti   – 38 anos

A Cerâmica Cristofoletti  , fundada em 16 de setembro de 
1.976, no distrito de Batovi, em Rio Claro, completa 38 anos 

produzindo pisos e revesti mentos. Garanti ndo lugar de destaque 
no cenário cerâmico, a Cristofoletti   investe constantemente em 
alta tecnologia, equipamentos e máquinas de últi ma geração, trei-
namentos e qualifi cação de pessoal. Conta com um parque fabril 
de mais de 30.000 m² de área construída, e está classifi cada entre 
as primeiras no ranking nacional de vendas.

O Grupo Ceral completa 20 anos no dia 15 de setembro. Se-
diado estrategicamente em Cordeirópolis, benefi cia-se da 

malha rodoviária existente para o escoamento de sua produção 
e do solo da região, rico em argila, para a fabricação de pisos e 
revesti mentos de alta qualidade. Investi mentos em máquinas HD 
resultaram em mais de 30 modelos produzidos em alta defi nição. 

Ceral – 20 anos

O governo estuda uma regra específi ca, que deverá mesclar 
subsídios mais elevados e limite de preço de imóvel, para 

ser aplicada na faixa de renda intermediária que deverá ser imple-
mentada na terceira etapa do programa Minha Casa, Minha Vida. 
As adequações têm como objeti vo atender o público de menor 
renda que vive em grandes cidades. Um dos empecilhos para o 
programa tem sido justamente o elevado preço dos imóveis nos 
grandes centros urbanos. Fonte: Jornal Valor Econômico.

Governo quer elevar subsídio no “Minha 
Casa, Minha vida”

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Cordeirópolis 
suspendeu o racionamento de água no município e voltou a 

adotar o sistema de rodízio nesta semana. Dessa maneira, cada dia 
uma das regiões (zonal sul ou norte) fi cará sem fornecimento entre 
as 6h e 18h, e não mais a cidade toda. A ação foi tomada após haver 
uma estabilização na represa do Barro Preto, que recebe água de 
cavas de mineração. Fonte: Jornal Cidade de Rio Claro.

Cordeirópolis suspende o racionamento 
de água

Longo período de esti agem, vegetação seca, baixíssima humidade relati va do ar e, em certos casos, irresponsabilidade das pessoas, 
contribuem para o surgimento de focos incêndios. Foi o que ocorreu na terça-feira (09), na mata ao lado da Cerâmica Villagres e na 

quinta-feira (11), no Horto Florestal de Rio Claro. O fogo não ati ngiu maiores proporções graças à atuação do Corpo de Bombeiros, briga-
distas, voluntários e do importante socorro dos caminhões pipas das cerâmicas Cedasa/Incopisos, Delta, Formigres, Cecafi , Almeida e da 
própria Villagres, que foram acionados pela Aspacer. Esta Associação vem a público agradecer a todas as cerâmicas que parti ciparam do 
auxilio no combate aos incêndios mencionados. Foi uma demonstração de ação conjunta e parti cipati va com o objeti vo de ajuda mútua.
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