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Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-9600 com Thais Fiório

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

BOLETIM
INFORMATIVO

A melhor forma de se construir aprimoramentos para o setor energético-mineral é através do diálogo aberto entre os agen-
tes, criando espaço para ouvir e acolher as contribuições convergentes. Esse foi o espírito que norteou a abertura dos tra-

balhos do segundo workshop do “Gás para Crescer”, promovido pelo Ministério de Minas e Energia (MME). O evento, realizado 
na última quarta-feira, 21. A ASPACER participou através do diretor de relações institucionais e governamentais, Luís Fernando 
Quilici. O segundo Workshop faz parte de uma sequência de eventos técnicos cujo objetivo é discutir com os agentes do setor, 
públicos e privados que representam os diversos segmentos da indústria, entre eles formuladores de políticas públicas, regula-
dores, produtores, transportadores, comercializadores, distribuidoras e consumidores, os temas endereçados nas diversas frentes 
de trabalho que integram a iniciativa. Fonte: MME

ASPACER participa do segundo workshop do Gás para Crescer do MME

O Diretor de Relações Institucionais e Governamentais da ASPACER, Luís Fernando Quilici, esteve em Brasília, na tarde de 
quarta-feira,21, reunido com o Secretário de Gestão dos Programas de Transportes, Luciano Castro. O objetivo do en-

contro foi o de formalizar junto ao Ministério a solicitação da entidade para o asfaltamento de estradas vicinais nos municípios 
de Rio Claro e Santa Gertrudes. Juntos esses trechos totalizam aproximadamente 17 km de estradas. O Governo do Estado 
de São Paulo já viabilizou os projetos executivos do asfaltamento dessas obras. A ideia agora é mobilizar o Governo Federal 
e o Governo Estadual, para que recursos da CIDE (Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico) possam custear o 
asfaltamento.  A  cobrança da Contribuição ocorre sobre a importação e comercialização da gasolina e outros derivados de 
petróleo. Parte de seus recursos são destinados aos estados, que elaboram Planos de Trabalho de asfaltamento de vicinais e 
encaminham ao governo federal que faz a liberação do dinheiro. 

ASPACER ganha apoio federal

Nos próximo dias Luciano Castro, virá a São Paulo para discutir com a Secretaria Estadual dos Transportes, a inclusão dos 
trechos de vicinais solicitados pela ASPACER no Plano de Trabalho do governo para o ano de 2017. O prazo para que 

os estados entreguem ao Governo Federal os Planos de Trabalho é 31 de outubro. “Vamos viabilizar esse asfaltamento via 
governo do Estado com os recursos da CIDE”, afirmou Luciano Castro. O pleito da ASPACER refere-se aos trechos das estradas 
vicinais situadas basicamente nas regiões da Fazenda Itaúna, e Fazenda Goiapá no município de Santa Gertrudes, e no cha-
mado Campo do “Coxo”, no distrito de Assistência, município de Rio Claro e foram objeto de entendimento entre a entidade 
e a CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). Para o Diretor da ASPACER, “o asfaltamento vai contribuir para 
o dinamismo da atividade industrial do setor na região, ao mesmo tempo em que significará um ganho ambiental para a 
comunidade, na medida em que esse asfalto eliminará grande parte da poeira, melhorando a qualidade do ar na região”, 
concluiu Quilici.

Intenção é incluir trechos no Plano de Trabalho do governo do Estado em 2017

25 e 26 de Outubro de 2016
Santa Gertrudes / SP

No próximo dia 27 de setembro, a cerâmica Jatobá completará 69 anos. Pioneira na prestação de serviços, a empresa ofe-
rece desde 2002 um departamento totalmente dedicado ao desenvolvimento de paginações com pastilhas. A indústria 

iniciada no final dos anos 40, tornou-se hoje uma das maiores e mais importantes fabricantes de pastilhas de porcelana do Brasil, 
com duas fábricas em Vinhedo que ocupam 25 mil m² de área e empregam mais de 400 funcionários.  A ASPACER e o SINCER 
parabenizam a empresa, desejando mais sucesso e prosperidade.

Cerâmica Jatobá: 69 anos de história no setor cerâmico


