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Recadastramento Biométrico Obrigatório

O

s eleitores dos municípios de Santa Gertrudes, Corumbataí, Itirapina e Ipeúna, são obrigados a fazer o recadastramento
biométrico. O eleitor que não comparecer terá o seu título cancelado. O prazo ﬁnal é o dia 28 de fevereiro de 2014. A nova
tecnologia permite que o eleitor vote na urna eletrônica após o reconhecimento, por um leitor biométrico, de suas impressões
digitais previamente cadastradas. Para obter mais informações acesse: www.tre-sp.jus.br ou direto na Central de Recadastramento
Biométrico – 245ª ZE (Rua 14, nº 521 – Consolação – Rio Claro). Atendimento: de segunda a sexta-feira – das 12 às 18 horas.

Projeto Aspacer Aprendiz Cerâmico

O

Curso de aprendizagem industrial em cerâmica, denominado Projeto Aspacer Aprendiz Cerâmico, parceria da Aspacer com
o Senai/Rio Claro, será oferecido para os jovens que queiram ingressar no mercado de trabalho. O objetivo é qualiﬁcar
pessoal, previamente escolhido pelas empresas, para trabalhar na operação do processo cerâmico: moagem, prensas, esmaltação,
fornos e classiﬁcação. O curso é gratuito para o aluno e para a empresa, que deverá contratar o aluno como aprendiz. Mais informações com Maria Fernanda na sede da Aspacer: (19) 3545-1145.

Campanha do Agasalho 2013 - “Roupa boa, a gente doa”

A

té o mês de junho, a Aspacer apóia a Prefeitura de Santa Gertrudes e recebe doações de cobertores, luvas, botas, sapatos e
roupas em geral, que possam aquecer as pessoas que necessitam. O objetivo da Campanha do Agasalho este ano, é arrecadar
peças em bom estado. Na Aspacer, há um ponto de coleta. Horário para doação na sede da Aspacer: das 08h às 17h30. Mais informações sobre a Campanha do Agasalho 2013 com o Fundo Social de Solidariedade, através dos telefones: (19) 3545-8000 e 3545-1533.

Aspacer participa do II Café da Manhã Empresarial

A

Aspacer esteve representada no evento que aconteceu na sede do Sest/Senat Rio Claro, que teve por objetivo apresentar as Novas Leis de Trânsito (12.619), sobre os direitos e deveres dos motoristas, mas com dois objetivos principais: o tempo de direção
e a jornada de trabalho. A ação teve como tema principal a Década de Ações de Segurança no Trânsito, proclamada pela Assembleia
Geral das Nações Unidas no período de 2011 a 2020.

Setor se prepara para o Mérito Cerâmico 2013

F

altam pouco mais de 10 dias para o evento Mérito Cerâmico 2013. Os colaboradores das cerâmicas serão os grandes homenageados nesta noite de festa e muita alegria e os fornecedores poderão fazer a homenagem aos seus clientes. Atração musical:
Rod Hanna, a maior banda de Disco Music dos últimos tempos. Presença vip: Lizi Benites, capa das revistas: “Revista In Praia”; Revista
Maxim e Revista Digital “Chocolate Doce”. O evento acontecerá no dia 10 de maio, às 20h na sede da Aspacer. Mais informações: (19)
3545-1145 com Ana Paula

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

