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Em entrevista à rádio Jovem Pan News de Rio Claro, o di-
retor de Relações Institucionais e Governamentais da As-

pacer, Luís Fernando Quilici, falou sobre as projeções de incre-
mento nos negócios do setor cerâmico caso seja aprovado o 
chamado Novo Marco do Gás, que deve entrar em votação na 
Câmara dos Deputados na próxima semana. O relator do Projeto 
de Lei, deputado Laércio Oliveira (PP/SE), também participou 
da entrevista. Assista: https://www.jornalcidade.net/rc/aspacer-
-destaca-que-regiao-de-rio-claro-sera-favorecida-com-o-novo-
-modelo-de-gas-natural/158382/

Diretor da Aspacer fala em entrevista sobre a expectativa para aprovação do PL 
do Gás 

Santa Gertrudes é carregada de muita história. Uma 
cidade com um povo acolhedor, que zela pelo bem 

estar de seus moradores e tem como principal ativida-
de econômica a produção de revestimentos cerâmicos, o 

Santa Gertrudes completa 72 anos
que faz o município ser conhecido no Brasil e no Mundo. 
No próximo domingo (16), Santa Gertrudes comemora 72 
anos de emancipação-administrativa. A Aspacer e o Sincer 
desejam mais prosperidade e sucesso!

Na última semana, dentro do Grupo de Excelência (GE) 
de Meio Ambiente da Aspacer, foi criado um Comitê Téc-

nico de Mineração, formado por representantes de minera-
doras, cerâmicas e escritórios especializados. Através deste 
grupo, espera-se que as ações referentes ao setor mineral 
conquistem maior agilidade e eficácia frente aos órgãos re-
gulamentadores. “Esperamos com isso, realizar um trabalho 
que comprove a importância da mineração na região de Santa 
Gertrudes e, provoque uma melhor discussão com relação ao 
PREFE (Plano de Redução de Fontes Estacionárias)”, disse o 

Aspacer cria Comitê Técnico de Mineração

A CoopAspacer é uma cooperativa de crédito que 
atende os funcionários das empresas do setor ce-

râmico. Desde 2015, ela oferece diversos produtos e ser-
viços para as cerâmicas parceiras, como: crédito pessoal 
com taxas a partir de 1,00% a.m.; capitalização mensal; 
aplicação financeira; brindes; prêmios aos aniversariantes 
e muito mais. Venha conhecer! Mais informações: (19) 
3545-9609

CoopAspacer oferece os melhores benefícios aos seus cooperados

coordenador do grupo, Aldo Colabone, engenheiro da empre-
sa Calcário Diamante e Santa Amábile.“Criamos o Comitê de 
Mineração para que nossas ações sejam ainda mais efetivas, 
pois acreditamos que a Aspacer, entidade representativa do 
setor cerâmico paulista, cumpre o seu papel institucional junto 
as empresas no sentido de construir uma atividade industrial 
produtiva e sustentável, preocupada em se fixar através de 
boas práticas, promovendo e respeitando a sociedade regio-
nal”, disse Almir Guilherme – diretor executivo da Aspacer.

http://www.aspacer.com.br/wp-content/uploads/2020/08/Industria-ceramica-brasileira-e-o-novo-marco-regulatorio-do-gas-natural.pdf
http://www.youtube.com/channel/UCr_G5p4N8UjoYo6E11yyHyw
https://zoom.us/webinar/register/WN_-xiTCHVdTQite4shbeFLFwegister/WN_-xiTCHVdTQite4shbeFLFw

