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Mérito Cerâmico será dia 26 de maio

N

o dia 26 de maio, ceramistas, empresários do setor cerâmico, cadeia produtiva e autoridades têm um encontro
marcado na sede da ASPACER, para mais uma edição do evento
Mérito Cerâmico.
Na oportunidade, proﬁssionais do setor serão premiados e re-

ceberão um troféu por seu desempenho na função que atuam
nas empresas.
Acompanhem em nossos canais de comunicação, todas as novidades sobre o evento. Informações, comercialização de mesas
e convites com Ana Paula: (19) 3545-9600.

Inscrições abertas para a 2ª edição do Fórum Brasileiro do Gás Natural

A

ASPACER promoverá na sede da ALESP – Assembleia Legislativa de São Paulo, no dia 23 de abril de 2018, a 2ª edição
do Fórum Brasileiro do Gás Natural, com o tema “A consolidação
da indústria do Gás Natural no Brasil”. O evento apresentará as
oportunidades e desaﬁos para o desenvolvimento da cadeia de

gás natural no Brasil, com temáticas voltadas para estudos de
casos e propostas para os segmentos da indústria que utilizam
o combustível de forma abundante. A Grade de Programação e
as inscrições já estão disponíveis na homepage do evento: www.
aspacer.com.br/forumgasnatural

Proﬁssionais de Recursos Humanos no Hospital Santa Filomena

N

esse mês de março, a reunião do Grupo de Excelência de
Recursos Humanos promovida pela ASPACER aconteceu
em Rio Claro, com a visita dos proﬁssionais às dependências do
Hospital Santa Filomena. A visita, no último dia 21, iniciou-se
com um café da manhã promovido pelo Hospital em um momento de integração entre os participantes que partiram para uma
reunião sobre assuntos gerais do setor. Após esse momento, iniciou-se um Tour Guiado com Adenir Gomes, diretora operacional,
e Silvana Dias, gerente de enfermagem, pelas dependências do
hospital, passando por algumas das 38 Unidades de Gerenciamento Básico que hoje existem por lá. A cada parada uma explicação sobre o conceito de Liderança Horizontal que rege a UGB e
os exemplos práticos de como esse modelo funciona e pode ser,
inclusive, um potencializador de lucros. Nas UGBs, os colaboradores tem autonomia para atuarem, desenvolverem projetos e
responsabilizarem-se pela resolução dos problemas. Os participantes interagiram, ﬁzeram perguntas e conheceram um pouco
mais das instalações modernas, da hotelaria hospitalar de ponta
e do modelo de administração com foco no paciente!
Fonte: Assessoria de Imprensa Grupo Santa Filomena

A reunião do Grupo de Excelência de Recursos Humanos promovida pela ASPACER
aconteceu nas dependências do Hospital Santa Filomena, em Rio Claro.

A ASPACER participa do 8º Fórum Mundial da Água

A

ASPACER sempre consciente da importância da preservação desse bem natural, participou, através do diretor
executivo Almir Guilherme, da 8ª edição do Fórum Mundial da
Água, em Brasília, evento que aconteceu pela primeira vez no
hemisfério sul e foi sediado em Brasília. O Fórum termina hoje
e reúne representantes de mais de 170 países, entre cientistas,
governantes, parlamentares, juízes, pesquisadores e convidados.
“O evento traz, fundamentalmente, o compartilhamento de experiências, conhecimento, novas tecnologias, políticas públicas
e projetos realizados nas mais diversas áreas que envolvem a
água como o bem essencial à vida no planeta. Não obstante, a
variedade de abordagem em todos os aspectos que envolvem
esse tema tão precioso, ressalta-se o consenso e preocupação
com relação a premente necessidade de ações que visem seu
uso racional e sustentável”, destacou.

Almir Guilherme, diretor executivo da ASPACER esteve representando o setor
cerâmico de revestimento em evento mundial na capital federal.

CIESP RIO CLARO cria Grupo de Energia

E

m reunião do seu Conselho na última quinta-feira (22), o
CIESP RIO CLARO anunciou oﬁcialmente a criação do seu
Grupo de Energia. Dentre as responsabilidades do Grupo de
Energia do CIESP RIO CLARO, destaque para a elaboração de
estudos e propostas técnicas que tenham como objetivo alavancar a competitividade da indústria regional por meio de ações no
campo da energia. Como primeira ação do Grupo de Energia, foi
realizado nesse encontro um Workshop com o tema “Mercado
Livre de Energia, Cogeração e Geração Distribuída”, apresentado
por Antonio Iannaco – Sócio Diretor da Thymos Energia, uma
das maiores consultorias especializadas em energia do Brasil.
O Grupo de Energia do CIESP RIO CLARO terá a coordenação
de Luís Fernando Quilici – Diretor de Relações Institucionais e
Governamentais da ASPACER e também Diretor da Divisão de
Energia do Departamento de Infraestrutura da FIESP.

Luís Fernando Quilici – diretor de relações institucionais e governamentais da ASPACER, Antonio Ianacco – diretor comercial da Thymos Energia, Benjamin Ferreira Neto
– presidente da ASPACER, José Tadeu Leme – 2º vice-diretor do CIESP – Rio Claro e
João Luiz Zaine – gerente regional do CIESP – Rio Claro

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.: (19) 3545-9600 com Thais Fiório
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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