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Equipe da Aspacer passa por treinamento

G

rupo de colaboradores que integra o quadro de funcionários da Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento – Aspacer participou na manhã da última quarta-feira,
10 e na manhã de hoje, de treinamento/reciclagem sobre brigada de incêndio, ministrado pelo técnico em segurança pública e
do trabalho, tecnólogo de segurança privada e especialista em
resposta a emergência, Fábio Ricardo Thomazini. A proposta é
prepará-los para situações de emergência, incêndios e outros
acontecimentos que mereçam ações práticas e preventivas para
que danos não se agravem dentro da entidade ou que possam
ser sanados sem que se tornem de grandes proporções. Esta
não é a primeira vez que a Aspacer busca aprimoramentos como
esse. Em outras oportunidades outros funcionários receberam
informações e treinamentos sobre diferentes técnicas, como se
comportar e conduzir em situação de perigo. A área de segurança, em diversos setores, está percebendo que antecipar aos ris-

cos pode evitar tragédias. É cada vez mais comum a solicitação
deste tipo de curso por parte de empresas, pois é comprovado
que muitos problemas são evitados - mesmo sendo difícil de
prevê-los - quando os colaboradores estão capacitados e podem
atuar tecnicamente em múltiplas situações de emergência.

Migratio é novo sócio colaborador da Aspacer

A

Migratio Energia é a mais nova empresa a integrar o quadro
de colaboradores da Associação Paulista das Cerâmicas de
Revestimento – Aspacer. Sediada em Limeira – SP desde 2012,
a empresa atua na gestão, intermediação e comercialização de
energia para mais de 150 clientes em todos os submercados do
setor elétrico, com forte atuação em nossa região. Com uma
visão moderna, transparente e imparcial nas intermediações de
energia e objetivando sempre potencializar o ganho de seus
clientes, acompanha mensalmente todas as oportunidades que

o mercado livre pode proporcionar, como análise de SWAP (troca
da energia atualmente contratada por outra que traga melhores
resultados), revisão de tarifas horo-sazonais, ajustes de contratação de demanda, problemas de energia reativa, além do apoio
nas definições estratégicas para a contratação de energia de
curto e longo prazo.
Agende a visita de um técnico para conhecer melhor os nossos serviços ou venha nos visitar em nosso escritório. Será um
grande prazer recebê-los!

Aspacer e Senai promovem workshop sobre o setor

A

Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento – Aspacer em conjunto com a Escola Senai “Manoel José Ferreira”, promove o primeiro de uma série de workshops em sua
sede na rua 4 nº 470, centro em Santa Gertrudes, no dias 30
de julho e 1º de agosto, que será destinado ao tema matérias-primas. O prazo para inscrição é 25 de julho. As inscrições para
esse e para os demais cursos podem ser feitas acessando o

site www.aspacer.com.br/participe/cursos-e-palestras/. A temática dos treinamentos envolve também: Preparação de massas,
Prensagem e secagem, Esmaltação e decoração, Queima e Classificação.
Os dias, prazos para as inscrições e valores diferem de acordo
com o workshop escolhido. É bom ficar atento e visitar o site
para saber de todos os detalhes.

Arquitetura Brasileira é tema do 7º Prêmio Nacional Aspacer de Design

N

os dias 03 e 04 de setembro, a Aspacer realiza em sua
sede a 7ª edição do Prêmio Nacional Aspacer de Design,
com objetivo de valorizar os profissionais da cadeia produtiva
envolvidos diretamente no desenvolvimento e inovação de produtos e ressaltar a importância do design para a competitividade da indústria cerâmica de revestimento nacional. “Este ano,
acreditando na maturidade do evento estamos propondo duas

novidades aos participantes; primeiro, que os trabalhos sejam
desenvolvidos a partir de um tema, e segundo que incluímos
a categoria estudante para nos aproximarmos mais dos futuros profissionais e especificadores de revestimento cerâmico”,
afirma Maria Fernanda Rodrigues dos Santos – organizadora do
evento. Mais informações: http://www.aspacer.com.br/premioaspacer/

Alexandre Pires marca presença na Aspacer

O

cantor e compositor Alexandre Pires traz para a região
o “Baile do Nêgo Véio”. O Show acontece dia 29 de novembro, a partir das 20h30, na sede da Associação Paulista das
Cerâmicas de Revestimento – Aspacer em Santa Gertrudes.
Os convites estão sendo comercializados com Ana Paula, pelo

telefone (19) 3545-9600. Como acontece no final de cada ano,
a entidade promove a Festa de Confraternização, evento que
tradicionalmente tem por objetivo ampliar o relacionamento entre diferentes grupos da cadeia produtiva do setor cerâmico e
mineração.
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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