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Aspacer e Secretaria Estadual da Fazenda se reúnem em SP

R

epresentantes da Aspacer, tendo a frente seu vice-presidente Benjamin Ferreira Neto e o Deputado Federal Mendes Thame
(PSDB/SP), estiveram 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, cujo prazo expira em 31/12/2012. Diante do diálogo mantido durante o encontro, é grande a expectativa de que a Pauta Fiscal seja prorrogada por mais seis meses, até 30/06/2013.
Na oportunidade a Aspacer também apresentou uma proposta de atualização do valor da Pauta Fiscal.

Plano Diretor Minerário Regional será apresentado dia 11 de
dezembro

A

contece 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 Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). A atividade será aberta
para os associados da Aspacer e do Sincer, e contará com a presença de representantes do DNPM, CPRM e Ministério de Minas e
Energia, além de autoridades dos governos municipais atendidos pelo Plano Diretor Minerário Regional.

Ganho para o setor: pesquisa de cargos e salários concluída

N

o dia 13 de dezembro, às 16h, será apresentada ao setor, na sede da Aspacer, a Pesquisa de Cargos e Salários, promovida
pela entidade, através dos Grupos de Excelência de Recursos Humanos em parceria com a Indicação Consultoria em Capital
Humano. Objetivos: desenvolver uma pesquisa salarial para o segmento cerâmico; comparar descritivos de cargos com as empresas
participantes e analisar a competitividade salarial da empresa x mercado. Pesquisa inédita no setor, conta com a participação de 24
empresas, abordando seus principais cargos.

Sincer preside a Comissão Municipal de Emprego de Santa
Gertrudes

O

diretor superintendente do Sincer, Luís Fernando Quilici foi eleito o novo presidente da Comissão Municipal de Emprego de
Santa Gertrudes para o ano de 2013. O objetivo da Comissão é proporcionar cursos de qualificação profissional aos trabalhadores de Santa Gertrudes; dar apoio aos micro-empreendedores individuais e levantar demandas por cursos e treinamentos através
de contatos com os setores produtivos da cidade.

Aspacer e Sincer participam da 4ª Reunião do PBM

O

diretor, Luís Fernando Quilici, representando a Aspacer e o Sincer participou da 4ª Reunião do Conselho e Competitividade da
Indústria da Mineração (PBM), no Ministério de Minas e Energia, em Brasília, no último dia 06. Na ocasião foi apresentado o
Programa de Capacitação de Fornecedores da empresa Anglo American; um balanço geral do PBM e apresentação da Agenda Estratégica dos coordenadores dos trabalhos.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

