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Recesso ASPACER e SINCER

A

s diretorias da ASPACER e do SINCER comunicam que a semana de recesso das entidades será de 26 de dezembro a 01 de
janeiro, retornando normalmente o expediente, no dia 02 de janeiro, a partir das 8h.

Capacitação – Grupos de Excelência
Serviço de Crédito Cerâmico

N

Reunião do Comitê Setorial de
Energia e Gás

D

o dia 05 de dezembro, aconteceu na sede da ASPACER
e do SINCER o curso “Análise de Risco de Crédito”,
ministrado por José Reinaldo Bistaco, especialista em
educação ﬁnanceira. Proﬁssionais das áreas de: crédito,
cobrança, ﬁnanças e comercial das cerâmicas participaram do
treinamento, encerrado com um almoço de confraternização
entre os participantes.

iretores da ASPACER e do SINCER participaram no último
dia 06, da segunda reunião do Comitê Setorial de Energia
e Gás na sede da ANFACER em São Paulo, que dentre outros
assuntos, apresentou propostas de trabalho para o Grupo
em 2012. Nesse momento, as entidades regionais do setor
cerâmico estão atualizando as informações, sobre o consumo
de gás de seus associados.

ASPACER e SINCER apoiam curso para a
Indústria de Revestimentos Cerâmicos

Reunião – Grupos de Excelência –
Logística

curso “Oportunidades de Inovação na Indústria Brasileira
de Revestimentos Cerâmicos”, acontecerá na sede
da ASPACER, de 12 a 15 de dezembro, ministrado pelo Prof.
Dr. Anselmo Ortega Boschi da UFSCAR (Universidade Federal
de São Carlos). A ASPACER e o SINCER apoiam o projeto,
“Capacitação Empresarial para a Inovação”, e esse curso, é uma
continuação de outros, igualmente oferecidos gratuitamente,
voltados para a alta liderança das empresas, como: gerentes,
diretores e proprietários.

o dia 05 de dezembro, proﬁssionais do Grupo
de Excelência – Logística,
representantes
de
transportadoras e a diretoria da ASTRASGER (Associação
das Transportadoras de Santa Gertrudes) participaram de
encontro na sede da ASPACER e do SINCER, para apresentar
o trabalho da nova associação ao setor, assim como os
principais objetivos do projeto ASPALOG, sistema de cadastro
que envolve empresas e transportadoras, oferecido pela
ASPACER.
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DNPM/SP e ASPACER/SINCER realizam Workshop

E

m março de 2012, em dia e horário a serem deﬁnidos, o DNPM/SP, a ASPACER e o SINCER realizarão um workshop na
cidade de Santa Gertrudes, com o objetivo de melhorar a qualiﬁcação dos proﬁssionais do setor cerâmico e terceirizados
que atuam no encaminhamento e acompanhamento de processos junto à autarquia. Espera-se que com a melhor qualiﬁcação dos
proﬁssionais do setor e os terceirizados, problemas que hoje ocorrem no encaminhamento dos processos junto ao DNPM, não
mais existam permitindo maior agilidade nas decisões, beneﬁciando o setor cerâmico paulista como um todo.

Palestra
Nova Lei do Aviso Prévio

Reunião ASPACER/SINCER
e CCB

ia 08, foi realizada palestra “Aviso prévio – novas
regras”, voltada aos proﬁssionais do setor contábilﬁscal das empresas cerâmicas. Os principais temas tratados
pelo advogado, consultor jurídico e especialista nas áreas
trabalhista e previdenciária, Eraldo Rogério Consorte, foram:
forma; prazo e novas regras do Aviso Prévio.

ASPACER e o SINCER realizaram hoje, dia 09, reunião
com o CCB (Centro Cerâmico do Brasil) na sede das
entidades, para iniciar os preparativos para o Prêmio Aspacer/
Sincer de Design 2012. Aguardem novidades!
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Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

