
Reunião Técnica - Plano Diretor Regional Minerário

No ulti mo dia 11, a Aspacer organizou encontro do IPT com insti tuições que integram o grupo de trabalho para a elaboração 
do Plano Diretor Regional Minerário. Representantes da CETESB, DNPM, CPRM, Insti tuto Florestal, UFSCar, Unesp e técnicos 

do setor esti veram presentes e apresentaram suas considerações e as maneiras que poderão contribuir com o projeto.

Evento 
“Pauta de Preços Mínimos”

No dia 21 de outubro, a Aspacer e o Sincer realizarão um 
encontro para celebrar a conquista da implantação do 

regime de “Pauta de Preços Mínimos” para o setor cerâmico 
de revesti mento. 

Entre os presentes estará o deputado federal Mendes 
Thame, que desde o início demonstrou empenho pelo pleito 
junto à Secretaria da Fazenda do Estado.

Aspacer e Sincer 
representadas em Brasília

A Aspacer e o Sincer, através de seu presidente, Heitor 
Ribeiro de Almeida Neto e do diretor superintendente, 

Luis Fernando Quilici, esti veram no início de outubro em Brasí-
lia, para uma apresentação do trabalho insti tucional realizado 
pelas enti dades, ao novo diretor do Departamento de Gestão 
de Títulos Minerários, Dr. Jomar Feitosa, e ao chefe de Gabi-
nete do Diretor Geral do DNPM, Dr. Ildeumar Dias da Fonseca.
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Norma de Desempenho - agenda alterada

A próxima “Reunião Plenária de Revisão da Norma ABNT 15575-3_2008 - Parte 3: Requisitos para os Sistemas de Pisos Inter-
nos”, na qual a Aspacer parti cipa ati vamente em defesa do setor cerâmico, teve sua data alterada para o dia 26 de outubro, 

na sede do Sinduscon/SP. A Aspacer enfati za a necessidade da parti cipação maciça do setor nessas reuniões plenárias. Transporte 
será disponibilizado à todos os  interessados.

A Aspacer esteve no lançamento do programa Casa Pau-
lista que pretende incenti var a formação de Parcerias 

Público Privadas (PPPs) para a construção de moradias. 
Segundo a proposta, o BNDES (Banco Nacional do Desen-

volvimento) do Estado de São Paulo terá R$ 7,9 bilhões para 
investi mentos ate 2015 para reforma e construção de casas no 
Estado.

Aspacer parti cipa de lançamento da 
Agência Paulista de Habitação Popular

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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Banco de Currículos - Site ASPACER

O GE RH - Grupo de Excelência de Recursos Humanos desenvolveu uma ferramenta virtual para buscar profi ssionais que quei-
ram trabalhar no setor cerâmico. O Banco de Currículos está ati vo há cerca de dois meses no site da Aspacer e esta sendo 

divulgado pela imprensa regional. 

Dilma sanciona sem veto lei que 
prevê aviso prévio de até 90 dias

A presidente Dilma Rousseff  sancionou a lei que estabelece 
as regras do novo aviso prévio. Fica manti do o direto a 

30 dias de aviso prévio com 01 ano completo de trabalho. A 
parti r daí, para cada ano adicional de serviço, o trabalhador  
tem mais 03 dias de aviso prévio, até um limite total de 90 
dias. As novas regras passaram a valer a parti r da publicação 
no D.O.U. ocorrida no dia 13 de outubro.


