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Na próxima semana, dia 08, a partir das 18h30, acontecerá 
na sede do Centro Cultural Roberto Palmari, em Rio Claro, 

a inauguração da 1ª Mostra do 5º Prêmio Nacional ASPACER 
de Design que ficará disponível para visita gratuita do público 
até janeiro de 2018. A realização do evento é da Secretaria de 
Cultura de Rio Claro e conta com o apoio da ASPACER. “O pú-

CRM confirma patrocínio para o 5º Concurso de Desenho Infantil

Dia 09 de novembro serão revelados 
os ganhadores do 5º Concurso de 
Desenho Infantil ASPACER/SINCER

A ASPACER e o SINCER realizarão no próximo dia 09, a partir 
das 19h, o 5º Concurso de Desenho Infantil, organizado 

para revelar e premiar os ganhadores das três categorias partici-
pantes. O evento é uma iniciativa das entidades com objetivo de 
promover a escolha do cartão oficial das festividades de final de 
ano das associações, com o tema “Meio Ambiente”, através dos 
desenhos dos filhos dos colaboradores das empresas associadas 
e sócias colaboradoras. Ao todo, 210 trabalhos concorrem aos 
prêmios, encaminhados pelas empresas: Cedasa, Incefra, Grupo 
Rocha, Incopisos, Ceral, Delta Cerâmica, Cerâmica Cristofoletti, 
Karina Pisos, Cerâmica Alfagrês, Cerâmica Almeida, Embramaco, 
Formigres, Cecafi, LEF, Villagres, Urnas Bignotto e Esmaltec.

Grupo Santa Filomena confirma 
patrocínio para a 5ª edição do 
Concurso de Desenho Infantil 

O Grupo de Saúde Santa Filomena será um dos patrocina-
dores do “5º Concurso de Desenho Infantil” promovido 

pela ASPACER e o SINCER. Atuando há 80 anos na área da 
saúde, o Santa Filomena conta com o que há de mais avançado 
em tecnologia hospitalar e Plano de Saúde, preparados para 
melhor atender seus pacientes, com cuidado e atenção. Mais 
informações sobre o grupo acesse: www.santafilomena.com.br.

Confraternização 2017: Diogo Nogueira na sede da ASPACER 

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 Confrater-

nização, evento famoso promovido pela associação que reúne 
empresários, profissionais e autoridades. 

Informações sobre mesas e convites com Ana Paula (19) 
3545-9600.

blico regional poderá conferir o melhor do Brasil na arte aplica-
da à indústria cerâmica. Com padrão internacional, a iniciativa 
consolida estratégica valorização de mercado e estímulo à arte 
no desenvolvimento de formas, cores e texturas aplicadas ao 
desenho industrial”, afirma Daniela Ferraz - Secretária Municipal 
de Cultura. 

DIOGO
NOGUEIRA 24 NOV

Jantar de Confraternização

20h30
Não perca!

ASPACER será sede de Capacitação Tecnológica sobre Formulação de Massas de 
Porcelanatos e Outras Tipologias

O Dr. Fábio Melchiades estará na sede da ASPACER dias 27, 
28, 29 e 30 de novembro para ministrar o curso “Capa-

citação Tecnológica: Formulação de Massas de Porcelanatos e 
Outras Tipologias”, voltado para gerentes industriais, gerentes 
técnicos, técnicos de laboratório, supervisores de produção e for-

necedores de matérias-primas. O curso abordará, principalmen-
te, as funções desempenhadas pelas matérias-primas utilizadas 
na formulação de massas cerâmicas e tudo que envolve esse 
processo. Mais informações sobre inscrições e valores com Maria 
Fernanda: (19) 3545-9600.

Feriado de Finados

A diretoria da ASPACER informa que, devido ao feriado de 
Finados, não teremos expediente nos próximos dias 2, 

quinta-feira e 3, sexta-feira. Retornaremos às atividades normal-
mente no dia 6, segunda-feira, a partir das 8h.


