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“Oﬁcina de Trabalho” – ASPACER- 25 e 26 de outubro 2011

A

Oﬁcina de Trabalho – ASPACER- “Ações Coletivas em SST no Setor de Revestimentos Cerâmicos no estado de São Paulo”,
contou com participação de 95% das empresas cerâmicas do Estado de São Paulo, prestadores de serviços da área médica e
do trabalho. Os grupos desenvolveram cronogramas de ações com base na “Notiﬁcação Recomendatória 188030”; requisitos para
prestadores de serviços e ações de gerenciamento em SST. Todos os participantes saíram satisfeitos com os resultados.

Licenciamento ambiental – FIESP

A

Aspacer e o Sincer, através de seu diretor executivo, estiveram na sede da FIESP, São Paulo, a convite do governador Geraldo
Alckimin e Paulo Skaf, presidente da entidade, para participar da divulgação do “Portal de Licenciamento ambiental – Guia
rápido do Licenciamento”, com o objetivo de levar aos empresários, ações relacionadas ao meio ambiente. Acesse o portal através
do: http://www.ﬁesp.com.br/arquivos/2011/informes/informe_ambiental_68.pdf

Normas de Desempenho

Pauta ﬁscal

N

A “Reunião Plenária da norma ABNT 15575-3_2008 – Parte
3: Requisitos para os s Sistemas de Pisos Internos”, realizada na
sede do Sinduscon/SP, desta vez, discutiu temas relacionados
à mancha d’ água e reações química em revestimentos
cerâmicos. As apresentações ocorreram de forma satisfatória
para o setor.

o dia 1º de novembro, próxima terça-feira, entrará
em vigor o regime de “Pauta de preços mínimos” em
que o ICMS sobre as operações efetuadas com revestimentos
cerâmicos, classiﬁcados como “Extra” ou “Tipo A”, terá o valor
mínimo de R$ 4,46/m² (quatro reais e quarenta e seis centavos,
o metro quadrado).

Dissídio Coletivo SINCER

COMIN

O

SITICECOM apresentou na sexta-feira passada, proposta
para o Dissídio Coletivo 2011/2012. O Comitê Interno
de Discussão, composto por empresários do setor se reuniu
hoje para discutir o assunto. A convenção coletiva é válida
para as categorias das indústrias cerâmicas, do mobiliário e da
construção civil de Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Rio Claro e
Ipeúna.

L

uis Fernando Quilici esteve na sede da FIESP, em encontro
com o COMIN (Comitê de Mineração), apresentando
proposta para que DNPM/SP realize periodicamente
atendimentos regionais, nas sedes de entidades de classe. A
ideia foi aprovada tanto pelo COMIM, quanto pelo DNPM/SP.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

