
Sexta-feira, 04 de Outubro de 2019   nº391

BOLETIM
INFORMATIVO

Texto: Thais Fiório | Arte: Eduardo Viana

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

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

Dentre outros assuntos tratados na presença do Secretário, 
ficou agendada uma reunião em São Paulo, envolvendo 

representantes da Aspacer, Unesp Rio Claro, Cetesb e Secretaria 
do Estado, com objetivo de apresentar a primeira etapa do estu-
do que está sendo realizado por doutores docentes da Universi-
dade Paulista, denominado Modelo de Gestão para a Qualidade 
do Ar no Município de Santa Gertrudes.

Primeira etapa do estudo realizado pela Unesp Rio Claro será apresentada em 
Reunião

Foi realizada no último dia 30,  a 10ª Videoconferência como 
forma de organizar a realização do XVI Seminário Nacional 

de Arranjos Produtivos Locais de Base Mineral e XIII Encontro 
do Comitê Temático Rede APL Mineral, eventos que acontecerão 
na sede da Aspacer de 18 a 20 de novembro. A reunião con-
tou com a participação da comissão organizadora, formada por 
membros da coordenação regional, quanto nacional, assim como 
também do diretor do IGCE – Unesp, José Alexandre Perinotto. 
Na pauta, ficaram definidos a grade e programação do even-
to, que tem como principal objetivo disseminar e apresentar os 
conhecimentos tecnológicos, as políticas públicas, as melhores 
práticas implantadas nos APL de Base Mineral e as iniciativas 
implementadas pelo CT RedeAPLmineral e pelos estados e muni-
cípios no que diz respeitos aos desafios inovativos para promover 
a estruturação e o desenvolvimento de APL de Base Mineral, 
tendo os participantes a oportunidade de apresentar sugestões, 
propostas, novas ações, iniciativas e planos para o desenvolvi-

Seminário de APL já tem programação completa. Participe!

Iniciativa do Comitê Temático Rede Brasileira de Arranjos 
Produtivos Locais de Base Mineral – CT RedeAPLmineral, du-

rante a realização do Seminário, serão revelados os ganhadores 
do Prêmio Melhores Práticas em APL de base mineral, que busca 
chancelar, reconhecer e disseminar as atividades e projetos im-
plementados por empresas e seus profissionais, no segmento 
da mineração em pequena escala, organizadas sob a forma de 

Inscreva seu case no Prêmio Melhores Práticas em APL de base mineral
APL de base mineral, mediante esforços próprios ou em par-
cerias com outras entidades - empresas, universidades, centros 
de P&D, consultoria técnica, laboratórios, agências de fomento, 
etc., dando visibilidade à sociedade, sensibilizando e estimulando 
outros atores da cadeia produtiva da indústria mineral do país a 
replicarem esse tipo de ação. Informações e inscrições: http://
redeaplmineral.org.br/premio-melhores-praticas-2019

mento sustentável de Arranjos Produtivos Locais de Base Mineral 
e do CT RedeAPLmineral. Mais informações sobre o evento e 
inscrições: www.aspacer.com.br/aplmineral/

A ASPACER e o SINCER com o apoio de suas associadas e 
parceiros promoverão o “7º Concurso de Desenho Infan-

til” para escolha do cartão oficial das festividades de final de 
ano, com o tema “Como eu cuido do Meio Ambiente”, que visa 
promover, envolver, valorizar e inserir os filhos e filhas dos co-
laboradores das empresas associadas à ASPACER e ao SINCER 
no ambiente de trabalho dos pais. Três categorias participam: 
de 06 a 07 anos; de 08 a 09 anos e de 10 a 11 anos. Os de-
senhos podem ser entregues no Departamento de Pessoal ou 
Departamento de Recursos Humanos das associadas até o dia 
15 de outubro. Incentive seus funcionários a participarem. Mais 
informações com Maria Fernanda: (19) 3545-9600. 

Concurso de Desenho Infantil: não deixe de participar

Mais um esforço em melhorar a qualidade do ar na região, 
diminuindo o índice do material particulado, a Aspacer re-

cebeu no último dia 1º, em sua sede, Marcos Penido, Secretário 
de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, para 
um encontro com autoridades e empresários do setor cerâmico. 
Destaque na pauta de discussão para o projeto de plantio de 3 
mil mudas, que será executado junto a prefeitura de Santa Ger-
trudes, em cerca de 3km de trecho não pavimentado da Rodovia 
Horácio Pascon, no município, onde é registrado o maior fluxo de 
caminhões com transporte de matéria-prima, produto acabado 
e caminhões do setor sucroalcooleiro. Conforme divulgado no 
Boletim passado, a Aspacer será responsável pelo projeto e pela 
aquisição das mudas, cerca de quatro tipos, e a Prefeitura entra 
com o esforço técnico, através dos equipamentos para a execu-
ção do plantio, que deverá começar no prazo de 30 dias, com 
início do período das chuvas. Marcos Penido, durante a visita a 
Aspacer, fez ainda um sobrevoo de helicóptero, conhecendo o 
polo industrial e mineral do setor cerâmico. Além de empresários 

Aspacer anuncia plantio de mudas em reunião com o Secretário de Meio Ambiente 
do Estado

da região, representantes da Unesp Rio Claro e diretores da As-
sociação, participaram do encontro: o prefeito municipal de San-
ta Gertrudes, Rogério Pascon e o presidente da Câmara de Santa 
Gertrudes, Antonio Carlos Cândido, onde ambos manifestaram 
apoio a iniciativa do plantio de mudas.

Almir Guilherme – diretor executivo da Aspacer, Luís Fernando Quilici – diretor de 
relações institucionais e governamentais da Aspacer, Marcos Penido – secretário e 
Benjamin Ferreira Neto – conselheiro da Aspacer.


