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Nesta semana a Folha de S. Paulo publicou matéria sobre a 
expansão do cooperativismo de crédito no Brasil. Enquan-

to os grandes bancos fecharam mais de mil agências no último 
ano, as cooperativas de crédito ampliaram a presença física na 
pandemia e fincaram os pés em novos pontos do País. O movi-
mento tem o apoio do Banco Central, que colocou como meta 
o aumento da participação do segmento no Sistema Financeiro 
Nacional para 20% até 2022. Para o BC, as cooperativas são 

Na contramão dos bancos e com apoio do BC, cooperativas abrem agências no 
País

importantes pois, além de irrigarem pequenas empresas e amplia-
rem a competição bancária, são alternativa de inclusão financeira. 

Em Santa Gertrudes, a CoopASPACER (Cooperativa de Crédito 
da Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento), tem ofe-
recido linhas de créditos com uma das melhores taxas de merca-
do, o que sem sido um grande atrativo para os cooperados.  Mais 
informações podem ser obtidas na sede da Aspacer, na Rua 4, 
470, Santa Gertrudes/SP ou pelo telefone (19) 3545-9609.

ASPACER cede espaço para vacinação contra covid 

Nesta sexta-feira, 19 de fevereiro, a Prefeitura de Santa 
Gertrudes, estará utilizando as vacinas remanescentes 

para vacinação dos idosos com mais de 90 anos e deficientes 
físicos com déficit de locomoção. A aplicação é feita por meio 
de um sistema de drive-thru e acontece no estacionamento da 
Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento (ASPACER). 
O espaço foi cedido pela entidade com o objetivo contribuir no 
processo de vacinação. “Estamos enfrentando uma crise mun-
dial, onde todos devem estar focados em salvar vidas e contri-
buir com o desenvolvimento da economia. Estaremos sempre 
de portas abertas para ajudar o município e toda nossa região 
nesse desafio coletivo de combate à pandemia”, disse o diretor 
de Relações Institucionais da ASPACER Luís Fernando Quilici. 

A vacinação é feita das 8h às 16h. É obrigatório a apresen-
tação do Cartão SUS, CPF, RG e comprovante de residência. 

Lobby das distribuidoras tenta trocar relator da Lei do Gás 

Empresários ligados a distribuidoras de gás têm trabalha-
do para substituir o deputado Laércio Oliveira da rela-

toria da nova Lei de Gás, que tramita na Câmara após passar 
pelos senadores. A articulação é uma tentativa de garantir 
que o mercado de gás não seja nacional, mas dividido re-
gionalmente, o que vai criar monopólios privados regionais. 
A jogada tem sido vista como contraditória por outros setores 

do mercado de gás, porque a intenção inicial da lei era acabar 
com um monopólio nacional estatal. Representantes de consumi-
dores, produtores e transportadores de gás defendem a manu-
tenção do texto original, argumentando que a mudança pedida 
pelas distribuidoras encareceria o produto e tiraria do projeto a 
ideia de um mercado amplo e competitivo, posição defendida 
pelo governo.

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira 
(18), durante sua live semanal nas redes sociais, 

que o governo decidiu zerar os impostos federais que in-
cidem sobre o gás liquefeito de petróleo (GLP) – o gás 
de cozinha – e o óleo diesel. A suspensão sobre o gás 
será definitiva. Já a interrupção na cobrança federal sobre 
o diesel terá duração de dois meses. As medidas foram 
decididas em uma reunião do presidente com a equipe 
econômica, ocorrida durante a tarde, e passam a valer no 

Bolsonaro diz que impostos federais sobre gás e diesel serão zerados
próximo mês.   “A partir de 1º de março agora, não haverá 
mais qualquer tributo federal no gás de cozinha, ad eter-
num. Então, não haverá qualquer tributo federal no gás de 
cozinha, que está, em média, hoje em dia, R$ 90, na ponta 
da linha, para o consumidor lá. E o preço na origem está 
um pouco abaixo de R$ 40. Então, se está R$ 90, os R$ 50 
aí é ICMS, imposto estadual, e é também para pagar ali a 
distribuição e a margem de lucro para quem vende na ponta 
da linha”, disse o presidente.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Saúde pelos 
telefones (19) 3545-8000 ou (19) 3545-8255. 

Vacina acontece durante o dia de hoje na sede da ASPACER


