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Na quarta-feira (16) os diretores do Sindicato das Indústrias 
da Construção, do Mobiliário e de Cerâmicas de Santa Ger-

trudes (SINCER) e da Associação Paulista das Cerâmicas de Re-
vestimento (ASPACER), Almir Guilherme e Luís Fernando Quilici, 
estiveram na antiga Casa da Agricultura de Santa Gertrudes que 
será transformada na nova sede do Pelotão da PM no município. 
O imóvel que pertence ao governo do estado, será totalmen-
te reformado e ampliado. As obras foram iniciadas na última 
segunda-feira (14). Participaram da visita Rogério Pascon – Pre-
feito de Santa Gertrudes, Valmir Carnevali – Presidente do SIN-
CER e da ASPACER, Ivan Sanchez Carnevali – Cerâmica Savane, 
além Leonardo Diegues – 1º Tenente PM, Chefe da Seção Logís-
tica do 37º BPM/I e Gilmarcio Pires da Silva – 2º Sargento PM, 

SINCER e ASPACER iniciam obra da nova sede do Pelotão da Polícia Militar em 
Santa Gertrudes

Na quarta-feira (16) o Comitê dos Pátios de Secagem se 
reuniu na ASPACER para fazer a identificação das locali-

zações geográficas dos pátios de secagem de argila. Para este 
trabalho o Comitê está fazendo uso do aplicativo do Google 
Earth.  Estão utilizando os anos de 2016 a 2020 e também foi 

Comitê dos Pátios de Secagem se reuniu na ASPACER para avaliação da 1ª Etapa 
do trabalho.

analisado os dados de carregamento da argila nesses períodos. 
O objetivo desta etapa do trabalho é ter uma visão abrangente 
da extensão das áreas dos pátios, contemplar as  estações de 
monitoramento e direção dos ventos, para uma análise mais 
conclusiva.

A equipe da Aspacer está trabalhando juntamente com a Chaló Produções 
para o novo formato do evento que acontece nos dias 19, 20 e 21 de 

outubro. Para desenvolver o tema central “O Desafio da Abertura do Mercado 
do Gás Natural no Brasil’’, foi formada uma comissão técnica com o objetivo de 
direcionar os debates pensando em uma agenda regulatória para a abertura 
do mercado do gás. Estão confirmados importantes nomes da esfera Federal e 
Estadual e das principais associações representativas dos grandes consumido-
res de gás natural. O último painel também será dedicado ao debate sobre a 
livre comercialização de energia. O evento conta com o patrocínio da Thymos 
Energia. Garanta já sua vaga nesse importante encontro inscrevendo-se atra-
vés do link: http://www.aspacer.com.br/participe/cursos-e-palestras/

Estão abertas as inscrições para a 4ª edição do Fórum Brasileiro do Gás Natural

LGPD: o que é e para que serve a nova lei de proteção de dados

Compras online, atendimento em hospitais e diversos tipos 
de serviços serão impactados pela Lei Geral de Proteção 

de Dados. Elaborado em 2018, o projeto brasileiro vem na es-
teira de discussões sobre proteção de dados na Europa, ampla-
mente divulgado com o avanço dos dispositivos digitais. A lei 
da União Europeia que protege dados pessoais entrou em vigor 
há mais de dois anos e aqueceu os debates no mundo todo. 

No Brasil, uma Medida Provisória adiava o início da vigência da 
LGPD para 2021, mas o Senado converteu, no dia 26 de agosto, 
a MP no Projeto de Lei de Conversão 34/2020 e excluiu o artigo 
que definia o adiamento. Com a mudança, o novo conjunto de 
regras passa a valer a partir desta sexta-feira (18).

 
Fonte: CNN Brasil.

A empresa CEDASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PISOS LTDA, 
fundada em 1990 pela família Pascon, iniciou suas ativida-

des com uma produção mensal de 300 mil metros quadrados. 

A Empresa CEDASA comemora 30 anos de existência

atual Comandante do Pelotão de Santa Gertrudes. O SINCER e a 
ASPACER investirão R$ 555 mil na reforma e ampliação do espaço. 
O prazo de conclusão da obra é de 6 meses.

Atualmente estão entre os parques fabris mais modernos da Amé-
rica Latina com uma produção mensal de mais de 5,5 milhões de 
metros quadrados. Desejamos sucesso e prosperidade.

Na última quarta-feira (15), o Eng. Rogério Ferreira, líder do 
Grupo de Excelência de Saúde e Segurança do Trabalho 

da ASPACER, participou do 4º Webinar “Diálogos com o Setor 
Mineral” sob o Tema: “Saúde e Segurança do Trabalho nos Apls 
de Base Mineral”. Foram apresentados o Manual de Controle da 
Poeira (https://www.yumpu.com/pt/document/view/12523161/

ASPACER participa do 4º Webinar do Comitê Rede APL mineral para falar de 
Saúde e Segurança do Trabalho nos Apls de Base Mineral

manual-de-controle-da-poeira-no-setor-de-fundacentro), ma-
terial realizado em parceria com a FUNDACENTRO/ASPACER/
FETICOM  e Plano de Medidas Preventivas da Covid 19 http://
www.aspacer.com.br/wp-content/uploads/2020/05/INDUSTRIA-
-CER%C3%82MICA_PLANO-DE-MEDIDAS-PREVENTIVAS-CO-
VID-19_12-de-Maio-2020v2.pdf.

A jornalista Thais Fiório, depois de quase 12 anos à frente 
do departamento de comunicação da entidade, encerrou 

seu contrato de trabalho com a Aspacer no início desta sema-
na. Durante esse tempo, Thais atuou como editora-chefe da 
Revista Aspacer e foi responsável pelos trabalhos de produção 
de conteúdo, relacionamento com a imprensa e mestre de ce-
rimônias nos eventos promovidos pela entidade. “Na Aspacer 

Aspacer passa por mudanças no departamento de comunicação

passei por momentos importantes e construtivos para a minha 
carreira como jornalista e assim pude compartilhar com a ami-
zade, compreensão e companheirismo da equipe e de todos que 
tive a oportunidade de conhecer; experiências e lembranças que 
levarei para sempre. 
Minhas próximas pautas agora são novos projetos para a minha 
carreira”, conta.

A Cooperativa da Aspacer, realizará em sua sede social no 
próximo dia 30 de setembro; às 17h00, sua Assembleia Ge-

ral Extraordinária e Ordinária. Os assuntos à serem deliberados 
serão: Reforma do Estatuto Social e Prestação de Contas do 
exercício de 2019, além de assuntos gerais. Serão observados 
todos os protocolos de segurança como o uso de máscara, hi-
gienização das mãos com o álcool em gel e distanciamento obri-
gatório. Pedimos aos cooperados que se programem para essa 
data. Maiores informações: (19) 3545-9609 ou cooperativa@
aspacer.com.br

CoopAspacer convoca seus cooperados 
para Assembleia
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