
Associação Brasileira de Cerâmica 
convida para o evento

A Aspacer e o Sincer foram convidados pela ABC 
(Associação Brasileira de Cerâmica), para apresentar o 

“case” Plano Diretor Minerário Regional, durante a realização 
do 16º Encontro de Mineradores e Usuários, promovido pela 
enti dade, que será realizado no fi nal de abril de 2012, na capital 
paulista. O Plano Diretor Minerário Regional é uma iniciati va do 
GT Cerâmica, grupo interno da Câmara Ambiental de Minerais 
Não Metálicos da CETESB.

Confraternização 2011 foi um 
sucesso!

Noite de magia com shows de ilusionismo e a atração 
musical do momento: Grupo Sambô nas Sedes da 

ASPACER e do SINCER foi um verdadeiro sucesso. As enti dades 
agradecem todas as empresas do setor cerâmico e da cadeia 
produti va que parti ciparam do evento.
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Reunião do comitê setorial de energia e gás

A ASPACER e o SINCER parti ciparão da segunda reunião do Comitê Setorial de Energia e Gás, agendada para o dia 06 de 
dezembro (terça-feira), a parti r das 14h, no Auditório da ANFACER, em São Paulo. O objeti vo, será de apresentar as ações 

realizadas esse ano, e as perspecti vas para os setores no ano que vem.

Também no dia 05 de dezembro, o Grupo de Excelência – 
Logísti ca, fará encontro para apresentação da Associação 

das Transportadoras de Santa Gertrudes (ASTRASGER) e do 
projeto ASPALOG. 

A reunião acontecerá das 08h às 10h, na sede da Aspacer.

Reunião - Grupos de 
Excelência – Logísti ca.

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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Aspacer apoia curso para a Indústria 
de Revesti mentos Cerâmicos.

Dando conti nuidade ao Projeto - Capacitação Empresarial 
para a Inovação, acontecerá na sede da Aspacer, de 12 

a 15 de dezembro, o curso “Oportunidades de Inovação na 
Indústria Brasileira de Revesti mentos Cerâmicos”  ministrado 
pelo Prof. Dr. Anselmo Ortega Boschi da UFSCar (Universidade 
Federal de São Carlos). A Aspacer apoia o projeto, que será 
gratuito e voltado para alta liderança das empresas como 
gerentes, diretores e proprietários. 

Capacitação – Grupos de Excelência – Serviço de Crédito Cerâmico.

No dia 05 de dezembro, das 08h às 12h, acontece na sede da Aspacer o curso “Análise e Risco de Crédito”, com o objeti vo de 
apresentar aos parti cipantes práti cas nacionais no processo de análise e decisão de crédito, bem como a gestão do risco de 

crédito. O curso será voltado a profi ssionais das áreas de: crédito, cobrança, fi nanças e comercial, assim como profi ssionais das 
demais áreas que necessitam analisar empresas para tomada de decisões de crédito e de negócios em geral e será ministrado por 
José Reinaldo Bistaco, especialista em educação fi nanceira.

Recesso ASPACER e SINCER.

As diretorias da ASPACER e do SINCER comunicam que a semana de recesso das enti dades será de 26 de dezembro a 01 de 
janeiro, retornando normalmente o expediente, no dia 02 de janeiro, à parti r das 8h.


