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Aspacer recebe cartoongrafia referente ao aniversário de 20 anos

D

ando continuidade as celebrações dos 20 anos da Aspacer
no último dia 17 de outubro, Camilo Riani Artista Plástico
e Cartunista, esteve na sede da Aspacer para fazer a entrega do
quadro. A arte conhecida como cartoongrafia, também estampará a capa da Revista Aspacer.

Aspacer participa de evento sobre Arranjos Produtivos Locais promovido pelo
Estado de São Paulo

M

aria Fernanda Rodrigues dos Santos, marketing institucional da Aspacer participou no dia 14 de outubro, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, do Seminário
Estadual de APLs (Arranjos Produtivos Locais), uma iniciativa do
Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com apoio do Sebrae/SP e da Fiesp.
O evento teve o objetivo de debater, compartilhar informações e
boas práticas de toda temática relacionada aos Arranjos Produtivos Locais. O evento também promoveu uma atmosfera positiva
entre os agentes que compõem os APLs e entidades de apoio,
provocando maior proximidade, network e parcerias.
Em virtude da importância dos APLs (Arranjos Produtivos Locais) a ASPACER estará sediando de 18 a 20 de novembro, o XVI

Seminário Nacional de Arranjos Produtivos Locais de Base Mineral
e o XIII Encontro do Comitê Temático Rede APL Mineral. Inscrições e mais informações: http://www.aspacer.com.br/aplmineral/

Marsis Cabral Júnior - IPT, Juliana Arnaut de Santana - Rede Paulista de APL/CDR/SDE-SP, Maria
Cristina de A.C. Milani - GTP APL/SEPEC/ME, José Carlos Garcia Ferreira - CPGM/SSI/SIMA-SP e
Maria Fernanda R. dos Santos - ASPACER/SINCER

A Aspacer e o Sincer participaram em reunião conjunta das Diretorias da Fiesp e
do Ciesp com a presença de Sérgio Moro

O

Diretor Almir Guilherme esteve presente no último dia 14
de outubro na Fiesp em São Paulo, em uma reunião que
contou com a Diretoria da FIESP com Presidentes e Delegados
de Sindicatos filiados contando também com a visita oficial à
FIESP e ao CIESP, o Ministro de Estado da Justiça e Segurança
Pública, Sr. Sérgio Moro.
O presidente da Fiesp/Ciesp, Paulo Skaf, e o ministro Moro
assinaram acordo de cooperação técnica para oferecer capacitação profissional a detentos, por intermédio do Senai-SP, e pela
Fiesp/Ciesp para a troca de informações sobre mercados ilícitos
e combate e prevenção a roubo de cargas.

7º Concurso de Desenho Infantil

A

Aspacer e o Sincer com o apoio de suas associadas e parceiros promovem o “7º Concurso de Desenho Infantil” para
escolha do cartão oficial das festividades de final de ano, com o
tema “Como eu cuido do Meio Ambiente”, que visa promover,
envolver, valorizar e inserir o filhos (as) dos colaboradores das
empresas associadas 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. Ao todo foram 100 desenhos inscritos. A solenidade
de premiação acontecerá dia 31 de outubro na sede da Aspacer.

Aspacer apresentou propostas de revisão do PREFE aos empresários do setor

O

Grupo de Excelência do Meio Ambiente da ASPACER e
empresários do setor se reuniram na sexta feira (14) para
debaterem as propostas apresentadas pelo diretor Executivo da
ASPACER Almir Guilherme . As sugestões farão parte do docu-

mento para revisão do PREFE (Plano de Redução de Emissão de
Fontes Estacionárias). Os envolvidos com a temática que ainda
tiverem o interesse em participar da discussão, deverão entrar
em contato com a entidade.

Senai realizará na próxima semana palestras e workshop em Cordeirópolis

A

Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, com o apoio
da Câmara Municipal em parceria com as Escolas SENAI de Araras,
Limeira e Rio Claro, estará realizando no período de 21 a 25 de

Outubro, a Semana INOVA Indústria de Cordeirópolis e o Desafio
de Ideias. Programação de palestras e workshop, totalmente gratuita. As inscrições estão sendo realizadas através da leitura do QR
Code, ou pelo link: https://bit.ly/2nc03yq

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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