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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
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Aspacer e Sincer realizam Seminário sobre “Qualidade de Vida e 
Saúde do Trabalhador”
Na últi ma terça-feira (30), a Aspacer e o Sincer foram sedes do Seminário: “Qualidade de Vida e Saúde do Trabalhador”, uma 

realização das enti dades e da Secretaria Municipal de Santa Gertrudes. Cerca de 70 funcionários das áreas da saúde e téc-
nicos de segurança das cerâmicas parti ciparam. Os temas tratados foram: Controle da Dengue, Saúde do Trabalhador, Proteção de 
Máquinas e DST/AIDS.

Na próxima segunda-feira (05), o Fórum Nacional de Enti dades Pró-Gás Natural, grupo integrado pela Aspacer e outras orga-
nizações empresariais, será recepcionado pelo secretário estadual de Energia, José Anibal, que também receberá do grupo 

de enti dades um caderno com as principais reivindicações do setor industrial sobre o gás natural. O encontro tem como objeti vo 
manter diálogo permanente com todas as autoridades ligadas ao assunto gás natural.

Aspacer parti cipa de reunião com secretário estadual de Energia

Almeida, Alfagrês e Cristofoletti   cerâmicas associadas à Aspacer, parti cipam da Construir-Rio, que acontece na próxima sema-
na, de 07 a 10 de novembro, na capital fl uminense. O evento é aberto ao público, das 13h às 21h, no espaço de exposições 

Rio-Centro. Mais informações: www.feiraconstruir.com.br/rio.

Faltam cinco dias para a Construir-Rio 2012

País crescerá 4% no últi mo trimestre

De acordo com Fernando Pimentel, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro vai crescer 4% em termos anualizados no quarto trimestre deste ano. As medidas de estí mulo à economia, adotadas 

pelo governo federal, incluindo reduções do IPI, desoneração da folha de pagamento, ampliação das linhas do BNDES e redução da 
taxa Selic, começaram a dar resultado.  Fonte: Valor Econômico.

Aspacer e Sincer paralisam suas ati vidades no feriado de Finados

As diretorias da Aspacer e do Sincer informam que não haverá expediente na próxima sexta-feira (02), devido ao Feriado de 
Finados. O expediente retorna normalmente na segunda-feira (05), a parti r das 08h.

Sincer reúne proprietários de empresas associadas à enti dade 
para discussão da Convenção Coleti va 2012/2013
O presidente do Sincer (Sindicato das Indústrias da Construção, do Mobiliário e de Cerâmicas de Santa Gertrudes), Heitor Ribeiro 

de Almeida Neto, estará reunido na próxima segunda-feira (05), às 16h30, na sede da Aspacer/Sincer, com os proprietários e 
sócios-proprietários das empresas associadas ao sindicato patronal. O objeti vo da reunião é discuti r sobre o andamento das negocia-
ções sobre a Convenção Coleti va das categorias para o período 2012/2013.

 “As Sete Maravilhas do Mundo Moderno” é tema da 
Confraternização 2012
Os monumentos: Muralha da China, Cristo Redentor, Machu Picchu, Chichén Itzá, Coliseu, Petra e Taj Mahal farão parte da deco-

ração da Confraternização 2012, que será dia 30 de novembro, a parti r das 20 horas. Dentre muitas surpresas, a grande atração 
fi cará por conta do grupo “Inimigos da HP”. 


