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Oportunidade de emprego

No dia 19 de outubro, acontece em Cordeirópolis – SP, das 09h às 15h, no espaço Cultura Clube (antigo Cordeiro Clube) o 
1º feirão de empregos. Na oportunidade, os interessados poderão entregar seus currículos e fazer entrevistas diretamente 

com as empresas participantes. No total serão disponibilizadas aproximadamente 300 vagas em todas as funções. Estarão presen-
tes empresas de Cordeirópolis, Santa Gertrudes e Limeira. Mais informações no PAT de Cordeirópolis: (19) 3546-4762.

Está em fase de implantação o curso de Aprendizagem Industrial em Revestimentos Cerâmicos, uma parceria da Aspacer e do 
Senai – Rio Claro. As empresas: Lef, Ruy R. da Rocha, Ceral, Cecafi, Embramaco, Almeida, Cedasa, Incopisos e Karina Pisos, se 

comprometeram para o desenvolvimento do curso, totalizando 25 aprendizes inscritos e empregados. O objetivo do curso é qua-
lificar pessoal para trabalhar na operação do processo cerâmico. O conteúdo provável será moagem, prensa, esmaltação, fornos e 
classificação. Mais informações: fernanda@aspacer.com.br

Projeto Aspacer Aprendiz Cerâmico à todo vapor

Curso de eSocial movimenta a sede da Aspacer

Pensando em manter os profissionais das cerâmicas informados e prevendo que o novo sistema terá muitas exigências, a Aspacer 
se antecipou e promoveu um treinamento de eSocial (Sistema de Escrituração Fiscal Digital) em sua sede, nos dias 15 e 18 de 

outubro para cerca de 90 colaboradores, divididos em duas turmas, respectivamente. O objetivo é uniformizar as obrigações acessó-
rias para os empregadores, com o estabelecimento de transmissão única para os diferentes órgãos de governo. Novo sistema passa 
a vigorar a partir de janeiro de 2014.

Aspacer seguirá para o Paraná para conhecer exploração de 
xisto
A Aspacer, através do diretor superintendente Luís Fernando Quilici uniu-se a Abraceel (Associação Brasileira dos Comercializado-

res de Energia) e a outras associações empresariais para programar uma visita técnica ao município de São Mateus do Sul, no 
Paraná, no dia 31 de outubro, com objetivo de conhecer projetos relacionados com o gás de xisto. No local a Petrobras mantém uma 
usina de xisto betuminoso. A comitiva será recebida pelo prefeito de São Mateus do Sul, Clóvis Genésio Ledur para visita a usina da 
Petrobrás e logo em seguida seguirão para a cerâmica Incepa.

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

Elektro prevê redução de 0,55% no consumo durante o horário 
de verão
No próximo domingo, 20 de outubro, terá início o horário de verão. A partir da meia-noite, os relógios devem ser adiantados em 

1 hora nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Distrito Federal. A duração do horário de verão será de 118 dias, com o término 
à meia-noite do dia 16 de fevereiro de 2014. Durante esse período, a expectativa de redução no consumo de energia elétrica na área 
de concessão da Elektro será de 0,55%. A empresa estima que a economia de consumo alcançará 31.000 MWh. No período de pico, 
a expectativa é que a redução seja de 4,5% na demanda de energia. Fonte: Elektro


