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Mestrando estuda jazida de mineração em Santa Gertrudes

C

om objetivo de aproximar o setor cerâmico do setor acadêmico, a ASPACER concedeu junto a uma empresa mineradora da cidade de Santa Gertrudes, a visita, hoje, 11, a uma
jazida de argila, do aluno Gabriel Monteiro Gutierrez, como fonte
de conhecimento para sua Pesquisa de Mestrado denominada
Caracterização Espectro-Mineralógica de jazidas de matéria-prima para a Indústria Cerâmica de Revestimento do Polo Santa Gertrudes. “A participação da ASPACER é fundamental para
obter a permissão para desenvolvimento da pesquisa em uma
ou mais minas, assim como promover uma interação com os
estudos feitos por colegas do IGCE da UNESP de Rio Claro e da
UFSCar, objetivando contribuir para um setor que é destaque
em nosso estado”, deﬁniu o estudante.

Prefeitura e cerâmica reﬂorestam
nascentes em Cordeirópolis

A

Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a empresa INCEFRA Revestimentos Cerâmicos reﬂorestaram mais duas nascentes no município,
visando dar continuidade ao programa “Reﬂoresta Cordeirópolis”, que vem sendo desenvolvido pelos funcionários da pasta.
A ação contou com o envolvimento de dois proprietários rurais
dentro da área do Polo Cerâmico que se prontiﬁcaram a isolar
as Áreas de Preservação Permanente (APP) para receberem o
plantio. Para que elas continuem vivas, é necessário cuidar de
seu entorno, considerando legalmente como uma Área de Preservação Permanente (APP). Fonte: Jornal Cidade de Rio Claro.

Cerâmica Rocha recebeu em sua mineração pesquisadores da USP

16ª edição do Mérito Cerâmico
premiará os proﬁssionais destaques
do setor

F

altam poucos dias, mas ainda dá tempo de participar. Dia
26 de maio, a partir das 12h, o setor cerâmico de revestimento tem um encontro marcado na sede da ASPACER. Durante toda a tarde de sábado, ceramistas, empresários do setor
cerâmico, cadeia produtiva e autoridades estarão reunidos para
homenagear os proﬁssionais do setor cerâmico de revestimento. A grande atração do evento será o cantor e compositor Dudu
Nobre. Informações, comercialização de mesas e convites com
Ana Paula: (19) 3545-9600.

Meirelles apresenta na Fiesp a política energética do Estado de São Paulo

O

secretário de Energia e Mineração, João Carlos Meirelles,
apresentou nesta segunda-feira, 7 de maio, na reunião
de Diretoria da Divisão de Energia do Departamento de Infraestrutura – Deinfra da Fiesp, os principais projetos da pasta
no setor energético. Meirelles destacou as ações do governo
estadual nos setores de gás natural e de renováveis e ressaltou a importância de ter a indústria próxima a esta discussão.
“Temos que construir uma plataforma de entendimentos entre
os setores público e privado para encontrar soluções para os

gargalos energéticos do futuro”. Segundo os participantes do
Deinfra, o setor de energia se encontra em um período de
mudanças, ao redor de todo o globo, e o surgimento e desenvolvimento de novas tecnologias, assim como as pressões para
uma economia de baixo carbono, têm impactado as políticas
e regulação do setor energético. Esse ciclo de mudanças tem
chegado ao Brasil com o aprimoramento do Marco Regulatório
do Setor Elétrico e a iniciativa Gás para Crescer.
Fonte: Secretaria de Energia e Mineração

O mercado brasileiro de pisos e revestimentos no radar de grandes players
internacionais

O

mercado de pisos e revestimentos no Brasil vem se mostrando cada vez mais dinâmico, ocupando as primeiras posições em todos os importantes rankings internacionais do setor
cerâmico. De acordo com o Arnaldo Francisco Cardoso, professor
da Universidade Presbiteriana Mackenzie e lidera pesquisa sobre
a cadeia produtiva da cerâmica no Brasil, mesmo com diversiﬁcada oferta nacional de produtos de alta qualidade, produzidos
por indústrias especialmente localizadas nos clusters de Criciúma

(SC) e Santa Gertrudes (SP), além de Goiás, Alagoas, Espírito
Santo e Minas Gerais, o mercado brasileiro atrai cada vez mais
produtores estrangeiros de países pioneiros no setor como Itália
e Espanha.
A estratégia descrita de empresas com atuação internacional,
pode ter efeitos positivos no mercado brasileiro aumentando o
conhecimento dos proﬁssionais nacionais.
Fonte: Revista Exame

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.: (19) 3545-9600 com Thais Fiório
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
Texto: Thais Fiório | Arte: Eduardo Viana

