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Jurados já fizeram suas escolhas dos trabalhos mais criativos do 7º Concurso de
Desenho Infantil

A

Aspacer e o Sincer com o apoio de suas empresas associadas e parceiros, promovem o “7º Concurso de Desenho
Infantil”, trabalhos que serão utilizados como cartão das festividades de final de ano das entidades. Nas condições estabelecidas no regulamento foram escolhidos ontem, 24, através de uma
Comissão Julgadora, os cinco desenhos mais criativos classificados em cada faixa etária. Ao todo, 105 concorreram sob o tema
“Como eu cuido do meio ambiente”. O 7º Concurso de Desenho
Infantil visa promover, envolver, valorizar e inserir os filhos e
filhas dos colaboradores das empresas associadas à Aspacer e
ao Sincer 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. O
anúncio dos resultados será realizado durante evento agendado para ocorrer na sede das associações no dia 31 de outubro.

Aguardem!

UNIMED confirma patrocínio para o 7º Concurso de Desenho Infantil

O

grupo UNIMED Rio Claro conta com o Hospital Unimed,
creditado pela ONA - Organização Nacional de Acreditação, com corpo clínico especializado, equipe multidisciplinar e
infraestrutura moderna e confortável, que seguem os mais altos
padrões de qualidade do país, além de disponibilizar na Farmácia

Unimed, medicamentos de procedência e preços competitivos. A
empresa confirmou patrocínio para a 7ª edição do Concurso de
Desenho Infantil.
Informações: https://www.unimed.coop.br/web/rioclaro

Colorobbia Brasil também aposta no Concurso de Desenho Infantil
A Colorobbia Brasil está presente no país desde 1977, um colorifício do Gruppo Colorobbia que é protagonista mundial no
setor cerâmico há quase um século. A empresa formalizou sua

participação como patrocinadora oficial do 7º Concurso de Desenho Infantil, evento que acontecerá na próxima semana. Mais
informações: http://www.colorobbia.com.br/

Comissão aprova projeto de lei que muda regras no setor de gás natural

D

epois de anos travado na Comissão de Minas e Energia,
o projeto de Lei 6.407 de 2013 foi aprovado no último
dia, 23, no colegiado. O texto altera as normas dispostas na
Lei 11.909 de março de 2019, que determina as regras para o
mercado de gás natural no país, que segue agora para análise da
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio
e Serviços; Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de
Constituição e Justiça. Desde o início, a Aspacer participa ativamente de todas as ações relacionadas à abertura do mercado de
gás natural no país. Na foto, o então deputado Federal Antonio
Carlos Mendes Thame (PSDB/SP), autor do texto original do PL
6407, que contou com a participação de todas as entidades do
Fórum das Associações Empresariais Pró-Mercado de Gás Natural e que no dia 24 de setembro de 2013, foi entregue à Câmara
Federal. Estavam presentes: Reginaldo Medeiros – presidente
executivo da Abraceel – Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, coordenador do Fórum e Luís Fernando Quilici,

diretor de relações institucionais e governamentais da Aspacer
e sub-coordenador do Fórum. “Meus sinceros agradecimentos
ao “eterno” deputado Mendes Thame, pela correção, seriedade,
transparência e dedicação, no engajamento sobre o tema gás
natural no parlamento brasileiro”, disse Quilici.

Registro realizado em 24 de setembro de 2013: Mendes Thame,
Reginaldo Medeiros e Luís Fernando Quilici.

Sacmi do Brasil é a nova sócia colaboradora da Aspacer

A

empresa é uma subsidiaria do Grupo SACMI, cuja matriz
esta sediada na cidade de Imola na Itália. A Sacmi do Brasil está localizada na cidade de Mogi-Mirim, a 160 km de São
Paulo e a 70 km da cidade de Santa Gertrudes, região de maior
concentração de indústrias cerâmicas, para fornecer aos seus

clientes equipamentos e um pronto atendimento técnico, através
de uma equipe especializada na montagem de novas máquinas
e equipamentos, revisão, conserto e atualização. A empresa é a
mais nova sócia colaboradora da Aspacer. Informações: http://
www.sacmidobrasil.com.

Quer assistir ao show do Alexandre Pires? Ainda dá tempo!

O

cantor e compositor Alexandre Pires traz para a região o
“Baile do Nêgo Véio”.
O evento acontece dia 29, a partir das 20h, na sede da 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. Participe! Informações: (19)
3545-9600.
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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