
Evento “Pauta de preços mínimos” 

Hoje, à parti r das 16h30, a Aspacer e o Sincer farão um encontro para celebrar a conquista da “Implantação do regime de 
Pauta de Preços Mínimos” para o setor cerâmico de revesti mento. O deputado federal Mendes Thame, empresários e 

outras autoridades, comparecerão a sede da Aspacer.

Ofi cina de Trabalho na ASPACER

Dando conti nuidade as ações propostas na Audiência 
Pública, realizada na sede Aspacer, em 07 de abril de 

2011, estaremos realizando nos dias 25 e 26 de outubro a 
“Ofi cina de Trabalho - Aspacer”, uma ação multi -setorial (MPT/
SITICECOM/FUNDACENTRO E Rh’s, Industrial e Segurança das 
Cerâmicas), com o objeti vo de orientar as futuras ações das 
empresas quanto a Segurança e Saúde no Trabalho.

Confraternização 
ASPACER/SINCER 2011

Mesas esgotadas para o evento que acontecerá na sede 
da Aspacer, no dia 25 de novembro, e terá grandes 

atrações, como: o grupo musical Sambô e shows de ilusionismo, 
para recepcionar cerca de 800 convidados.

BOLETIM 
INFORMATIVO

Sexta-Feira, 21 de Outubro de 2011 Nº 003

Reunião com o DNPM/SP

Benjamin Ferreira Neto, vice-presidente da Aspacer e Luís Fernando Quilici, diretor superintendente, em reunião com o 
Superintendente do DNPM/SP, Ricardo Moraes, apresentaram proposta para que o Departamento realize periodicamente 

atendimentos regionais, nas sedes de enti dades de classe, no senti do de agilizar o andamento dos processos. Essa mesma proposta 
será levada também para a próxima reunião do COMIN (Comitê de Mineração) da Fiesp.

As enti dades entregaram nessa semana um manifesto a 
ABNT e IPT, formalizando sua indignação com a ati tude 

agressiva e descabida de um dos parti cipantes da últi ma 
Reunião Plenária que discute a revisão da norma ABNT 15575. 

Manifesto - Aspacer, Sincer, Anfacer, 
Asulcer, Sindiceram e CCB

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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Reunião Plenária - Norma ABNT 
15575 – 26/10 Quinta-feira

A próxima Reunião Plenária de Revisão da Norma ABNT     
15575-3-2008 – Parte 3: “Requisitos para Sistemas 

de Pisos Internos” será no próximo dia 26,  na sede do 
Sinduscon/SP. 

A Aspacer reitera a necessidade de uma parti cipação efeti va 
do setor cerâmico e para isso estará disponibilizando transporte 
aos interessados.     

Dissídio Coleti vo SINCER

Nos próximos dias, o Siti cecom apresentará proposta para o Dissídio Coleti vo 2011/2012.  Após a chegada do documento, o 
Comitê Interno de Discussão do Dissídio Coleti vo será convocado para a primeira reunião. A convenção coleti va vale para as 

categorias das indústrias cerâmicas, do mobiliário e da construção civil de Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Rio Claro e Ipeúna.


