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Câmara discute o tema material particulado nas cidades do polo cerâmico de
Santa Gertrudes

A

Aspacer participou de gravação de programa de entrevistas na sede da Câmara de Vereadores de Santa Gertrudes
no último dia 18. O tema esteve centrado no convênio firmado
em 2017 entre a Aspacer e a Universidade, que possui como
objetivo, planos de ação para combater o material particulado
(poeira) na região do polo cerâmico de Santa Gertrudes, tema
proposto pelo vereador Willian Bento, que também participou
da gravação. “Poder contar com o conhecimento da academia,
envolvendo docentes, pesquisadores e alunos de uma instituição tão renomada como a Unesp, com certeza é extremamente
valioso para atingirmos resultados promissores ao que nos propomos que é definitivamente encontrar o agente causador ou
fatores conjugados que originam a poeira nessa região”, explicou
Almir Guilherme – diretor executivo da Aspacer. A primeira das
ações foi através dessa parceria, possibilitar a instalação de equipamentos para medição do material em pontos estratégicos do
município de Santa Gertrudes. “Ação que conseguimos executar
com o apoio da Aspacer e que até o final do ano nos dará resultados para apresentarmos à população de Santa Gertrudes”, afirmou a Dra. Meyre Oliveira, docente da Unesp, responsável pelo
estudo. “Sabemos que o problema é recorrente na região, que

possui vocação mineradora e que a geração da poeira não decorre apenas deste setor, mas também em sua grande parte da atividade agrícola, pois já conseguimos detectar que a composição
do material em suspensão no ar é a mesma daquela encontrada
no solo, principalmente nas estradas não pavimentadas. Temos
plena certeza que esse estudo renderá bons frutos para ações de
mitigação do material particulado que tanto incomoda a população. Se depender da Unesp com apoio e parceria da Aspacer,
em breve, teremos notícias positivas”, finalizou o Dr. Sebastião
Carvalho, docente da Universidade.

Gabriel Ragghiante entrevistou Willian Bento, Almir Guilherme, Meyre Oliveira e
Sebastião Carvalho.

Cresce número de emprego na construção

O

nível de emprego na construção civil brasileira registrou
variação positiva de +0,80% em abril na comparação
com março de 2019. Foram abertos 18.428 postos de trabalho
no período.
No acumulado dos quatro primeiros meses de 2019, a variação é de +1,83%. Na comparação do primeiro quadrimestre
de 2019 com o mesmo período do ano passado, a variação é
de +0,88%. Ao final de abril, o setor empregava 2.314.065

trabalhadores.
De acordo com as informações, o emprego na construção civil brasileira teria registrado crescimento de +0,08% em abril
(+1.954 postos de trabalho). Os dados são da pesquisa mensal
do SindusCon-SP realizada em parceria com a Fundação Getulio
Vargas (FGV), com base em informações do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (Caged) do governo federal.
Fonte: SindusCon-SP.

Inscrição para o 7º Prêmio de Design segue até o dia 28

A

Associação Paulista de Cerâmicas de Revestimento – Aspacer realiza nos dias 3 e 4 de setembro em sua sede o
7º Prêmio Nacional Aspacer de Design. As inscrições dos trabalhos serão aceitas pelos organizadores até o dia 28 de junho
próximo. Mais do que premiar talentos, a promoção do evento
permite que pessoas ligadas à criação e desenvolvimentos de

produtos cerâmicos estejam em evidência, mostrem seus trabalhos a julgadores e especialistas do setor.
As inscrições, sem custo, podem ser feitas por meio digital ou
na sede da Aspacer (Rua 4 nº 470 – Centro – Santa Gertrudes
– SP). Pelo site www.aspacer.com.br/premioaspacer é possível
tirar as dúvidas e também fazer a inscrição.

Ecos do Fórum

J

oão Carlos Mello, presidente da Thymos Energia, e um dos
moderadores dos painéis do 3º Fórum Nacional do Gás Natural, realizado em 11 junho na Aspacer, disse em nota que as
diretrizes para o novo mercado de gás devem ser aprovadas pelo
Conselho Nacional de Política Energética no próximo dia 24. A expectativa é de que algumas medidas possam ser implantadas em
curto prazo. “A abertura de mercado e a criação de mecanismos
que estimulem a competitividade já estão previstos no mercado
legal, muitas soluções podem vir por meio de regulamentações e
medidas infralegais, com rápida aplicação”, diz a nota.

Feriado

A

diretoria da ASPACER informa que, devido ao Feriado de
Corpus Christi, não haverá expediente nos dias 20 de ju-

nho (quinta-feira) e 21 de junho (sexta-feira). As atividades retornarão no dia 24 de junho (segunda-feira), a partir das 08h.
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