
Encontro com executi vos da 
Foz do Brasil

A ASPACER e o SINCER promoverão encontro com 
executi vos da empresa Foz do Brasil S.A, com objeti vo 

de discuti r assuntos de interesse do setor cerâmico paulista, no 
dia 22 de novembro, às 16h30, na sede das enti dades.

Confraternização 2011. Está 
chegando a hora!

Faltam apenas sete dias para o evento Confraternização 
2011. Noite de magia e muita alegria com shows de 

ilusionismo e a atração musical do momento: Grupo Sambô. 
Tudo preparado na sede da ASPACER para recepcionar cerca 
de 800 convidados.
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ASPACER integra a Câmara Ambiental de Mineração da CETESB

Além de integrar a Câmara Ambiental de Minerais Não Metálicos, a Aspacer integra também a Câmara Ambiental de Mineração 
da Cetesb. As atribuições da Câmara vão desde a avaliação e proposição de normas, procedimentos e instrumentos relati vos 

à gestão ambiental, proposição de inovações e aperfeiçoamentos na legislação ambiental em vigor; até o estabelecimento de 
Planos Ambientais Setoriais. A Câmara consti tui-se, em últi ma análise, num importante fórum de discussão e decisão sobre os 
rumos da mineração no estado de São Paulo.

No dia 23 de novembro, executi vos da empresa 
distribuidora de gás canalizado para o setor industrial, 

Comgás, estarão na sede da ASPACER e do SINCER, para 
encontro com a presidência das enti dades. O objeti vo do 
encontro é atualizar as informações sobre os investi mentos 
que estão sendo feitos pela concessionária na região de Santa 
Gertrudes.

Reunião Comgás

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

O curso “Chefi a e Liderança”, conti nua na sede da 
ASPACER. O últi mo dia será sábado, 19, das 8h às 12h. Os 

treinamentos são voltados aos profi ssionais do setor, proposto 
pelo Grupo de Excelência de Recursos Humanos.

Palestra sobre o aproveitamento do resíduo de cal do fi ltro de 
fl uoreto.

A Arcelor Mitt al e Grantec apresentaram ontem, dia 17 de novembro às 16h, um estudo de aproveitamento do resíduo de “Cal 
de Filtro”. A grande e boa notí cia é que a CETESB, através de documentação própria e legíti ma, reconhece que a uti lização desse 
resíduo é permiti da e benéfi ca aos segmentos envolvidos. Profi ssionais do setor da área industrial e de organizações ambientais 
parti ciparam do encontro, na sede da ASPACER.


