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Prefeitos da região não descartam lockdown

A Aspacer reuniu na quarta-feira (25), através de encontro 
remoto, prefeitos das cidades da região que integram o 

Polo Cerâmico de Santa Gertrudes, colaboradores das cerâmicas 
dos departamentos de Recursos Humanos e Técnicos de Segu-
rança, além de empresários do setor e representantes do seg-
mento hospitalar para discutir ações referentes ao combate a 
Covid-19. Na ocasião foi discutido a possibilidade de lockdown, 
um confinamento mais extremo do que o isolamento social. A 
infectologista Dra. Marlirani Dalla Costa Rocha e o diretor-presi-
dente da Unimed Rio Claro, Dr. José Martiniano Grillo Neto tam-
bém participaram da conversa.

Aspacer reúne lideranças para discutir pandemia

“As indústrias cerâmicas foram autorizadas a operar 
pelos governos federal e estadual e foram considera-

das essenciais”, define Dr. José Antonio Escher, advogado 
da Aspacer. Portanto através do Decreto Federal n° 13.979, 

Através de Decreto, indústrias cerâmicas são consideradas essenciais

de 06 de fevereiro de 2020, em uma possível situação de 
lockdown, as indústrias cerâmicas estariam autorizadas a 
continuar em funcionamento. Leia na íntegra o Decreto 
13.979/2020. 

“Estamos buscando ações 
conjuntas de combate a do-

ença que está crescendo de for-
ma assustadora em toda a região. 
Desde o início estamos trabalhan-
do com os profissionais e gestores 
das empresas com diversas ini-
ciativas para preservar a vida dos 
nossos trabalhadores, mas o que 
nos parece é que todos esses es-
forços estão sendo em vão” - Luís 
Fernando Quilici – diretor de 
relações institucionais e go-
vernamentais da Aspacer.

“Sabemos que está 
difícil as pessoas en-

tenderem a importância do 
isolamento social, o que 
pode nos levar sim a uma 
decisão conjunta extrema 
como essa” - Adinan Or-
tolan - prefeito de Cor-
deirópolis

“Estamos vivendo um pico da 
doença em nossa cidade, o 

que não é diferente da nossa re-
gião, por isso precisamos estar 
unidos” - Rogério Pascon - pre-
feito de Santa Gertrudes

“Temos 67 unidades de 
ensino em nossa cidade, 

e a ação de retomar o funcio-
namento normal das escolas, 
só será possível se começa-
rem a cair o número de in-
fectados e de óbitos” - João 
Teixeira Junior - prefeito 
de Rio Claro

“Estamos somando for-
ças, sempre discutindo 

quais ações podemos im-
plantar em nossas fábricas” 
- Pablo Beloni – gerente 
de recursos Humanos da 
cerâmica Villagres e co-
ordenador do Grupo de 
Excelência de RH da As-
pacer.

“As ações conjuntas têm 
buscando ir além das fábri-

cas, “trabalhando com a família 
dos funcionários” - Rogério 
Ferreira – engenheiro e co-
ordenador do GE de Saúde e 
Segurança do Trabalho.

“Será necessário um trabalho mais 
firme dos gestores de Recursos 

Humanos e Saúde e Segurança do Tra-
balho, para não prejudicar ainda mais o 
andamento das empresas, da saúde e 
da economia de maneira geral. Só assim 
atingiremos mais rapidamente a recupe-
ração dessa situação preocupante que 
estamos vivendo” - Benjamin Ferrei-
ra Neto, vice-presidente da Anfacer 
(Associação Nacional dos Fabrican-
tes de Cerâmica para Revestimen-
tos, Louças Sanitárias e Congêne-
res) e conselheiro da Aspacer


