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A CRM Soluções confirmou patrocínio para o 5º Concurso de 
Desenho Infantil. A empresa desenvolve sistemas ERP e 

projetos customizados às necessidades de cada cliente, acom-
panhando desde a concepção até a implantação e oferecendo 
suporte técnico altamente qualificado, com ferramentas que in-

CRM confirma patrocínio para o 5º Concurso de Desenho Infantil

ASPACER participa de encontro na 
ALESP para falar sobre Planejamento 
da Mineração em São Paulo 

No dia 24 de outubro, Almir Guilherme – diretor de executi-
vo da ASPACER, participou da reunião conjunta da Frente 

Parlamentar da Mineração e do Comitê da Cadeia Produtiva da 
Mineração da FIESP (Comin) na sede da Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo (ALESP). O encontro teve como pauta 
o planejamento da mineração no Estado de São Paulo. “O po-
der público precisa olhar com atenção para o setor. O trabalho 
da Frente Parlamentar da Mineração é muito importante neste 
sentido, pois mantém esse canal de diálogo aberto”, afirmou o 
presidente do Comin, Eduardo Rodrigues Machado Luz.

ASPACER realiza treinamento sobre 
Exportação

O Governo Federal instituiu a Declaração Única de Expor-
tação (DU-E), documento eletrônico que define o enqua-

dramento das operações, subsidiando o despacho aduaneiro 
das vendas externas. O novo documento foi elaborado por meio 
do Portal Único de Comércio Exterior, no Sistema Integrado de 
Comércio Exterior (Portal Siscomex). Para demonstrar as parti-
cularidades do novo sistema, a ASPACER realizou no dia 24 em 
sua sede, treinamento para os profissionais da área de expor-
tação das cerâmicas associadas. Cerca de 30 pessoas participa-
ram. A exigência deve passar a vigorar no próximo ano.

SITICECOM apresenta as novas dependências

O SITICECOM - Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
Cerâmicas, da Construção Civil e Mobiliário de Limeira e 

Região, situado atualmente em Rio Claro, realizou uma reunião 
no último dia 26, para apresentar aos profissionais de Recursos 
Humanos das cerâmicas as novas dependências da entidade, lo-
calizada em Santa Gertrudes. 

Projeto de aproximadamente dois anos, a área total constru-
ída da nova sede é de 3.500 m² e a expectativa do presidente 
Ademar Rangel da Silva é atender os trabalhadores e investir 
na parte social também, “reunindo os colaboradores do setor e 
toda família em um espaço com diversas opções de serviços”, 
comenta.

tegram segurança e eficiência a empresas de diversos segmen-
tos. “Parabenizamos a ASPACER pela iniciativa, fundamental 
para incentivar o desenvolvimento criativo de nossos pequenos 
artistas”, afirmaram em nota sobre o Concurso de Desenho In-
fantil. Mais informações sobre a empresa: crmsolucoes.com.br.
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ASPACER realiza mostra dos trabalhos participantes de 5ª edição de Prêmio 
Nacional de Design

Com objetivo de valorizar os trabalhos participantes da 5ª 
edição do Prêmio Nacional ASPACER de Design, promovido 

pela ASPACER e Centro Cerâmico do Brasil, a Associação Paulista 
das Cerâmicas de Revestimento em parceria com a Secretaria 
de Cultura de Rio Claro realiza de novembro a janeiro exposição 
com todas as peças participantes. “O público regional poderá 
conferir o melhor do Brasil na arte aplicada à indústria cerâmica. 
Com padrão internacional, a iniciativa consolida estratégica va-

lorização de mercado e estímulo à arte no desenvolvimento de 
formas, cores e texturas aplicadas ao desenho industrial. Nossos 
parabéns à designer rio-clarense Kuka Pacheco, pelo mérito da 
maior pontuação, e ao presidente da ASPACER Benjamin Ferreira 
pela visão empreendedora”, afirma Daniela Ferraz - Secretária 
Municipal de Cultura. A mostra será inaugurada dia 08 de no-
vembro, à partir das 19h. Mais informações com Maria Fernanda 
(19) 3545-9600.


