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No último dia 29, foi publicado no Diário Oficial da União, 
a nomeação do novo Diretor Superintendente do Depar-

tamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) de São Paulo. 

Marcus Vinicius Oliveira é nomeado Diretor Superintendente do DNPM de São Paulo

Diogo Nogueira apresentará no dia 24 de novembro, na 
sede da ASPACER, o show “Alma Brasileira” que con-

templa seus maiores sucessos, além de uma homenagem ao 
Samba e ao MPB. O cantor será atração principal da Con-

Confirmado: ASPACER recebe Diogo Nogueira no Jantar de Confraternização

5º Concurso de Desenho Infantil ASPACER/SINCER: inscrições começam na 
próxima semana

A ASPACER e o SINCER com o apoio de suas associadas e 
parceiros promoverão o “5º Concurso de Desenho Infantil” para 
escolha o cartão oficial das festividades de final de ano, com o 
tema “Meio Ambiente” que visa promover, envolver, valorizar e 
inserir os filhos e filhas dos colaboradores das empresas asso-

ciadas à ASPACER e ao SINCER no ambiente de trabalho dos 
pais. Três categorias participam: de 06 a 07 anos; de 08 a 09 
anos e de 10 a 11 anos. As inscrições serão de 04/09 a 20/10 
no Departamento de RH das empresas. Informações com Maria 
Fernanda: (19) 3545-9600.

Trata-se de Marcus Vinicius Oliveira. 
A portaria foi assinada pelo Ministro de Minas e Energia, Fer-

nando Coelho Filho.

fraternização, evento famoso promovido pela associação por 
apresentar cantores e bandas de renome, reunido empresá-
rios, profissionais e autoridades. Informações sobre mesas e 
convites com a gerente comercial Ana Paula (19) 3545-9600.

ASPACER será sede do 3º Feirão de 
Empregos

No dia 06 de outubro, a sede da ASPACER receberá diver-
sos interessados em uma nova oportunidade no mercado 

de trabalho. A associação sediará o 3º Feirão do Emprego pro-
movido pela Prefeitura de Santa Gertrudes, que tem por obje-
tivo criar um ambiente que facilite o acesso às vagas, além de 
diversos serviços como orientações, dicas de recolocação no 
mercado e criação do próprio negócio. Informações com Ue-
derson Assis – coordenador da Casa do Trabalhador, de Santa 
Gertrudes. Telefone: (19) 3545-3332. 

Duratex investe no setor de 
revestimento cerâmico

A Duratex anunciou, recentemente, aquisição de 100% da 
Ceusa Revestimentos Cerâmicos, por R$ 280 milhões, in-

cluindo a assunção das dívidas e o valor a ser desembolsado 
aos proprietários. A operação, a ser paga com recursos pró-
prios, marca a entrada da divisão Deca - de louças e metais 
sanitários - no segmento cerâmico. “A complementariedade do 
segmento com a Deca é muito óbvia”, afirma o presidente da 
Duratex, Antônio Joaquim de Oliveira. A intenção é que os re-
vestimentos cerâmicos sejam vendidos com as marcas Ceusa e 
Deca. “A partir de 2018, vamos definir a estratégia para intro-
duzirmos a marca Deca no segmento”, conta o presidente da 
Duratex. Do valor total da operação, 30% será desembolsado 
neste ano e 70% a partir do próximo. 


