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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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Como negociar com inadimplentes é tema de curso na sede da 
Aspacer/Sincer 
No dia 19 de novembro, foi realizado na sede da Aspacer e do Sincer, através do Serasa Experian, com apoio das enti dades o 

treinamento: “Cobrança por telefone e negociação com inadimplentes - como uti lizar o telefone como instrumento efi caz 
de cobrança”, pelo conceituado palestrante Adriano Blatt . Ao todo, 40 gerentes, encarregados e profi ssionais das áreas fi nanceiras, 
envolvidos direta ou indiretamente na cobrança por telefone, parti ciparam de 8 horas de treinamento. 

De acordo com a nova Norma Regulamentadora 35, que exige que ati vidades em altura que exponham trabalhadores e tercei-
ros ao risco de quedas, sejam obrigados a obter certi fi cação, garanti ndo que os trabalhos sejam realizados com segurança, 

a Aspacer proporcionou aos colaboradores das cerâmicas 8 horas de treinamento teórico e práti co, nos dias 19 e 20 de novembro, 
na parte externa na sede da enti dade. Ao todo, trinta profi ssionais parti ciparam.

Treinamento de “Trabalho em Altura” na sede da Aspacer/Sincer

Aspacer e Secretaria Estadual da Fazenda se reúnem em SP

A Aspacer representada pelo seu vice-presidente Benjamin Ferreira Neto e pelo Diretor Superintendente, Luís Fernando Quilici, 
esti veram reunidos na Secretaria Estadual da Fazenda, com o Coordenador de Administração Tributária (CAT), Clóvis Cabrera, 

para tratar da manutenção da vigência do regime de Pauta Fiscal, que tem seu prazo de validade até o dia 31/12/2012. Diante do 
diálogo manti do durante o encontro, é grande a expectati va de que a Pauta Fiscal seja prorrogada por mais seis meses, tendo sua 
vigência prorrogada para até 30/06/2012. Na oportunidade a Aspacer também apresentou uma proposta de atualização do valor da 
Pauta Fiscal. Nesse encontro, também esteve presente o deputado federal Mendes Thame (PSDB/SP).

Faltam sete dias para a Confraternização 2012

O grande encontro na “Casa dos Ceramistas” para confraternização 2012 está chegando. Como tema e decoração, a Aspacer e 
o Sincer apresentam: “As Sete Maravilhas do Mundo Moderno”. Muita alegria, cardápio e músicas de qualidade são marcas 

registradas desse grandioso evento. A atração mais aguardada, o grupo Inimigos da HP, será um show a parte.

Confraternização 2012: lembrete importante

Os convidados deverão, obrigatoriamente, apresentar o convite (individual) para acesso ao evento. Ainda lembramos que será 
exigido traje social (terno com gravata) para os homens.

Plano Diretor Minerário Regional será apresentado dia 11 de 
dezembro
Acontece no próximo dia 11 de dezembro (terça-feira), às 16h, na sede da Aspacer, a apresentação do Plano Diretor Minerário 

Regional do Polo de Santa Gertrudes, estudo realizado pelo Insti tuto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). A ati vidade será aberta 
para os associados da Aspacer e do Sincer, e contará com a presença do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Produção Mineral 
(DNPM), Sérgio Dâmaso.


