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Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-9600 com Thais Fiório

Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

BOLETIM
INFORMATIVO

Com objetivo de auxiliar famílias de baixa renda e alavancar os empregos na 
construção civil, o governo federal lançou no último dia 09, o Cartão Reforma. 

Luís Fernando Quilici, diretor de relações institucionais e governamentais da ASPACER 
participou do evento. O programa vai oferecer R$ 5 mil em média, a pessoas que pre-
tendem reformar suas residências. O benefício deve começar a ser concedido em 
2017 a famílias com renda bruta de até R$ 1,8 mil mensais para a compra de materiais 
de construção. Durante o lançamento, ocorrido no Palácio do Planalto, o presidente 
Michel Temer defendeu a geração de empregos e disse que o cartão tem o objetivo 
de “fazer com que o povo tenha cada vez mais condições dignas”.

Ministério das Cidades lança o Cartão Reforma

No último dia 10, o diretor executivo da ASPACER, Almir Guilherme, esteve na Secretaria de Energia e Mineração de São 
Paulo, participando de um Café da Manhã com João Carlos Meirelles – Secretário de Energia e José Jaime Sznelwar – 

Subsecretário de Mineração. O objetivo deste encontro foi discutir ações e planejamentos para o setor mineral no estado de 
São Paulo.

ASPACER participa de encontro na Secretária de Energia e Mineração

A organização inova a cada ano.  No dia 02 de dezembro, a sede da ASPACER e do SINCER, será transformada com uma 
decoração requintada, proporcionando um clima descontraído entre os convidados, para receber o cantor sertanejo 

Daniel. Reserve sua mesa: (19) 3545-9600, com Ana Paula.

Cantor Daniel estará na Confraternização 2016

A ASPACER e o SINCER com o apoio de suas associadas e parceiros promoverão o “4º Concurso de Desenho Infantil” para 
escolha o cartão oficial das festividades de final de ano, com o tema “Meio Ambiente”, que visa promover, envolver, 

valorizar e inserir os filhos e filhas dos colaboradores das empresas associadas à ASPACER e ao SINCER no ambiente de trabalho 
dos pais. Três categorias participam: de 06 a 07 anos; de 08 a 09 anos e de 10 a 11 anos. A divulgação dos ganhadores será 
feita em um grande evento, reservado para as crianças e familiares, marcado para o dia 17 de novembro, à partir das 19h.

4º Concurso de Desenho Infantil ASPACER/SINCER: evento acontecerá no próximo 
dia 17

A ANFACER disponibilizará a nova versão do Sistema de Inteligência de Mercado - SIM ANFACER. Essa versão permitirá que 
o associado faça a atualização mensal do SIM de forma mais fácil e intuitiva, no entanto será necessária a reinstalação 

total do sistema. No dia 10 de novembro, a ASPACER, através de alguns membros da equipe, participou de um treinamento, 
oportunidade em que o novo sistema foi apresentado, envolvendo desde o processo de instalação, análise geral do módulo, 
atualizações e planejamento comercial: mercado interno + mercado externo. Mais informações: (11) 3192-0600.

ASPACER participa de treinamento sobre o SIM na sede da ANFACER

02 de Dezembro de 2016
RESERVE SUA MESA

Show com Daniel

Bruno Araújo, ministro das cidades e Luís Fernando Quilici, 
diretor de relações institucionais e governamentais da 
ASPACER.

Devido ao feriado nacional de Proclamação da República, a ASPACER e o SINCER suspenderão o expediente nos dias 14 
e 15 de novembro, retornando as atividades na próxima quarta-feira, 16, à partir das 08h.

ASPACER e SINCER paralisam suas atividades no feriado de Proclamação da 
República


