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Diogo Nogueira apresentará no 
dia 24 de novembro, na sede 

da ASPACER, o show “Alma Brasileira” 
que contempla seus maiores sucessos, 
além de uma homenagem ao Samba e 
ao MPB. O cantor será atração principal 
do Jantar de Confraternização, evento 
famoso promovido pela associação que 
reúne empresários, profi ssionais e au-
toridades. Informações sobre mesas e 
convites com a gerente comercial Ana 
Paula (19) 3545-9600.

Diogo Nogueira na sede da ASPACER 

ASPACER sediará Treinamento Técnico

No próximo dia 04, a ASPACER será sede do Treinamento 
Técnico “Moagem Via Seca com Secagem Simultânea de 

Massas Cerâmicas” com objetivo de divulgar os resultados de um 
projeto de pesquisa e desenvolvimento, realizado em parceria 
entre Comgás, CRC e LaRC-UFSCar, que contempla a instalação 
de um moinho pendular em uma empresa cerâmica da região, o 

Atenção para a nova data da 3ª edição do Feirão de Empregos

No dia 17 de novembro a sede da ASPACER receberá diver-
sos interessados em uma nova oportunidade no mercado 

de trabalho. 
A associação sediará o 3º Feirão do Emprego promovido pela 

Prefeitura de Santa Gertrudes, que tem por objetivo criar um 

qual realiza, de forma simultânea, a moagem e a secagem das 
argilas. No evento técnico, voltado aos profi ssionais das áreas 
Industrial, Produção, Mineração e Preparação de Massas serão 
apresentados os resultados deste projeto, com a avaliação do 
potencial desta tecnologia para o setor cerâmico. 

Inscrições: www.aspacer.com.br/cursos-e-palestras.

São Paulo se torna o segundo maior produtor de petróleo do Brasil 

Pela primeira vez na história o Estado de São Paulo chega 
à vice-liderança do ranking nacional de produção de pe-

tróleo. A informação consta no Sumário Executivo de Petróleo 
e Gás divulgado no dia 26 de setembro no site da Secretaria de 
Energia e Mineração. Com um volume de 344 mil barris de pe-
tróleo por dia durante o mês de julho o Estado ultrapassou o Es-
pírito Santo que produziu 295 mil barris e fi cou atrás apenas do 
Rio de Janeiro com uma produção de 1,8 milhão de barris por 

dia. “Em 2010 nossa produção era de 14 mil barris de petróleo 
por dia e ocupávamos apenas a sétima posição nacional. Com a 
descoberta do pré-sal na Bacia de Santos e início da exploração 
e produção São Paulo se tornou um produtor relevante e as 
estimativas são positivas, o que consolidará o Estado como um 
importante produtor mundial”, destaca o secretário de Energia 
e Mineração, João Carlos Meirelles. Fonte: Secretaria de Ener-
gia e Mineração de São Paulo.

A ASPACER e o SINCER com o apoio de suas associadas e 
parceiros promoverão o “5º Concurso de Desenho Infantil” 

para escolha do cartão ofi cial das festividades de fi nal de ano, 
com o tema “Meio Ambiente”, que visa promover, envolver, valo-
rizar e inserir os fi lhos e fi lhas dos colaboradores das empresas 
associadas 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 seguem até 20 de outubro 
no Departamento de RH das empresas. Informações na ASPA-
CER com Maria Fernanda: (19) 3545-9600.

5º Concurso de Desenho Infantil 
ASPACER/SINCER: inscrições 
seguem até 20 de outubro

ambiente que facilite o acesso às vagas, além de diversos ser-
viços como orientações, dicas de recolocação no mercado, e 
criação do próprio negócio. Informações com Uederson Assis 
– coordenador da Casa do Trabalhador, de Santa Gertrudes. 
Telefone: (19) 3545-3332. 


