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No último dia 10, Luís Fernando Quilici - diretor de re-
lações institucionais e governamentais da ASPACER, 

junto a lideranças políticas do estado, esteve no Palácio 
dos Bandeirantes, em São Paulo, para reunião com o vice-
-governador Márcio França. O convite para que a ASPACER 
participasse do encontro no Palácio partiu do prefeito de 
Santa Gertrudes, Rogério Pascon. Na oportunidade, o repre-
sentante da ASPACER apresentou o trabalho realizado pela 
associação em prol do asfaltamento das estradas vicinais da 
região, como forma de combater a emissão de material par-
ticulado (poeira) nas principais cidades que formam o Polo 
Cerâmico de Santa Gertrudes. Após tomar conhecimento das 
ações que foram iniciadas em 2012, o vice-governador afir-
mou que quando estiver no comando do estado viabilizará 
o asfaltamento das vicinais junto com a Prefeitura de Santa 
Gertrudes, pleito que foi ratificado pelo prefeito do município.

ASPACER se reúne com vice-governador de São Paulo

Seja um patrocinador do 2º Fórum Brasileiro do Gás Natural

A ASPACER – Associação Paulista das Cerâmicas de Revesti-
mento promoverá na ALESP – Assembleia Legislativa de São 

Paulo, no dia 23 de abril de 2018, a 2ª edição do Fórum Brasileiro 
do Gás Natural, com o tema “A consolidação da indústria do Gás 
Natural no Brasil”. O evento apresentará as oportunidades e de-
safios para o desenvolvimento da cadeia de gás natural no Brasil, 
com temáticas voltadas para estudos de casos e propostas para 

Projeto Férias na ASPACER acontecerá em janeiro – atenção para as inscrições

A ASPACER em parceria com o SESI Rio Claro, estará reali-
zando na semana de 22/01 a 26/01 das 13h às 17h, o Pro-

jeto Férias na ASPACER “Pense Verde, Salve o Planeta”. Esta ati-
vidade será voltada para os filhos dos funcionários das cerâmicas 
associadas com idade de 05 a 12 anos. Uma ação inovadora de 

os segmentos da indústria que utilizam o combustível de forma 
abundante, que dentre outros assuntos, apresentará detalhes so-
bre o programa “Gás para Crescer”, que propõe novas regras para 
fomentar o setor no país, por meio da entrada de mais ofertantes e 
mais demandantes de gás. 

Seja um patrocinador do evento. Informações com Ana Paula: 
(19) 3545-9600.

Grupo Santa Filomena renova patrocínio com a ASPACER

2017 foi o ano que coroou uma nova parceria de sucesso: 
Grupo de Saúde Santa Filomena e ASPACER, juntos e 

empenhados em oferecer mais qualidade de vida e saúde para 
o setor cerâmico. 

E a parceria deu tão certo, que esse ano novamente o Grupo 
de Saúde que mais cresce em Rio Claro e região abre suas 
portas e coloca toda a sua estrutura à disposição do setor. O 
Plano de Saúde Santa Filomena oferece Centros Médicos pró-
prios, Diagnóstico por Imagem e estrutura para cuidados com 
o coração que inclui Procor (para exames específicos como 
ecocardiografia, eletrocardiograma, Holter, mapa cardiológi-
co, prova de função pulmonar) e a Hemodinâmica, através da 
qual são possíveis o diagnóstico e o tratamento de cardiopa-
tias, através da técnica do cateterismo. 

No Proimagem são realizados exames como ultrassom e to-
mografia além do Hospital Santa Filomena, um hospital de 

Além de Quilici, participaram do encontro com o vice-governador Márcio França: 
Willian Bento – vereador de Santa Gertrudes,  Fernando Capez – deputado estadual, 
Miguel Ribeirão – chefe de gabinete de Santa Gertrudes e Paulo Zemuner – secre-
tário de habitação de Santa Gertrudes.

Vendas de materiais crescerão até 2% em 2018

A expectativa de alta de 3% a 4% das vendas da indústria de 
materiais de construção para o varejo e de estabilidade da 

comercialização para as incorporadoras farão com que o fatura-
mento do setor tenha crescimento real de 1% a 2% neste ano, 
conforme a primeira projeção oficial feita pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV) a pedido da Associação Brasileira da Indústria de 
Materiais de Construção (Abramat). A estimativa foi informada 
ao Valor pelo presidente da entidade, Walter Cover que espera-
va, no fim de novembro, que o faturamento dos fabricantes de 

materiais ficaria estável ou teria crescimento real de até 2% em 
2018. “Estamos um pouco mais confiantes”, afirma Cover, citan-
do a redução do desemprego, o crédito “um pouco mais aces-
sível” e a perspectiva de avanço das parcerias público-privadas 
(PPPs). “Há sinais do governo de incremento do Minha Casa, 
Minha Vida, mas isso também tinha sido falado no início de 2017 
e não aconteceu”, pondera o dirigente da Abramat. Segundo 
Cover, é esperado mais equilíbrio no desempenho das vendas 
de itens de base e de acabamento este ano.

O Grupo Santa Filomena participou da última 
edição do Forn&Cer em 2017

ponta que esse ano com-
pleta 82 anos e consegue 
com maestria alinhar a 
tradição com o que há de 
mais moderno em tecno-
logia e hotelaria hospita-
lar. 

Além de tudo isso, o 
Grupo vem oferecer o que 
é a marca de seu traba-
lho: humanização. 

No Santa Filomena você 
é muito importante, mui-
to mais que um número, 
você é uma vida que vale 
o nosso trabalho!

Responsabilidade Social, que irá abordar de forma lúdica e dife-
renciada a consciência ambiental, através de Cinema, Artesanato, 
Oficinas, Meio Ambiente, Recreação e Esportes. As inscrições fo-
ram prorrogadas para 15 de janeiro. Mais informações com Maria 
Fernanda: (19) 3545-9600.

Receita da Principal no primeiro ano de atuação é de R$ 1,5 bi

A Principal Energia, comercializadora lançada no fim de 
2016 pelo grupo Delta Energia, fechou seu primeiro ano 

de atuação com faturamento de cerca de R$ 1,5 bilhão, três 
vezes a meta inicial da companhia. Ao longo de 2017, a empresa 
negociou, em média, 700 megawatts (MW) em contratos por 
mês. Em entrevista ao Valor em dezembro de 2016, o chefe 
da mesa de operações da comercializadora, Cassiano Agapito, 
havia afirmado que a Principal Energia tinha como meta chegar 
a um volume de 500 MW médios por mês negociados no ano, 

com faturamento de R$ 500 milhões. “Se em termos de volume 
ficamos quase 50% acima da meta, o preço médio foi melhor 
ainda. Esperávamos algo na faixa de R$ 200 por megawatt-hora 
(MWh), mas tivemos uma média de R$ 400/MWh”, disse Agapi-
to, sobre o desempenho de 2017. A comercializadora foi lançada 
pela Delta em parceria com Agapito e outros sócios a fim de 
oferecer produtos diferenciados e sob medida aos clientes. A 
empresa faz, por exemplo, contratos de swap e opções, além de 
operações de sazonalização. Fonte: Valor Econômico


