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Concurso de Desenho Infantil:
inscrições seguem até o dia 20

A

ASPACER e o SINCER com o apoio de suas associadas e
parceiros promoverão no dia 09/11 o “5º Concurso de Desenho Infantil” para escolha do 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 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. Informações no Departamento de Recursos Humanos das empresas ou na ASPACER
com Maria Fernanda: (19) 3545-9600.
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UNIMED conﬁrma patrocínio para o
5º Concurso de Desenho Infantil e
se associa à ASPACER

O

grupo UNIMED Rio Claro conta com o Hospital Unimed,
creditado pela ONA - Organização Nacional de Acreditação, com corpo clínico especializado, equipe multidisciplinar e
infraestrutura moderna e confortável, que seguem os mais altos
padrões de qualidade do país, além de disponibilizar na Farmácia
Unimed, medicamentos de procedência e preços competitivos.
A empresa conﬁrmou patrocínio na 5ª edição do Concurso de
Desenho Infantil e é a mais nova sócia colaboradora da associação. Seja você também um patrocinador! Informações com Ana
Paula: (19) 3545-9600.

Quer assistir ao show de Diogo Nogueira? Ainda dá tempo!

D

iogo 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
a MPB. O cantor será atração principal do Jantar de Confrater-

nização, evento famoso promovido pela associação que reúne
empresários, proﬁssionais e autoridades.
Informações sobre mesas e convites com a gerente comercial
Ana Paula (19) 3545-9600.

ASPACER realiza mostra do 5º Prêmio Nacional ASPACER de Design no Centro
Cultural de Rio Claro

A

ASPACER em parceria com a Secretaria de Cultura de Rio
Claro, fará uma exposição com os painéis que concorreram ao 5º Prêmio Nacional ASPACER de Design. A inauguração

acontecerá no dia 08 de novembro às 19h no Centro Cultural de
Rio Claro. Agende essa data!. Mais informações falar com Maria
Fernanda (19) 3545-9600.

Dia 11 de novembro entra em vigor a reforma trabalhista

O

Grupo de Excelência de Recursos Humanos da ASPACER
atento à reforma trabalhista que entrará em vigor a partir
do dia 11 de novembro de 2017, promoverá no dia 18 de outubro, um treinamento com o advogado e especialista Dr. Fábio
João Rodrigues, que atua desde 1995 em relações trabalhistas

e sindicais. Articulista do Repertório Síntese de Jurisprudência,
co-autor dos livros “Registro Eletrônico de Ponto”, “Recuperação de Créditos Tributários” e “e-Social - Aspectos Teóricos e
Práticos” (Editora IOB). Faça sua inscrição pelo site: www.aspacer.com.br/cursos-e-palestras.
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