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UNIODONTO apoia 5º Concurso de Desenho Infantil

A

UNIODONTO de Rio Claro é uma Cooperativa odontológica que atua há 25 anos no mercado e desde então busca
ser referência em planos odontológicos por meio de um trabalho de qualidade à todos os seus Beneﬁciários.
Além disso, conta com uma equipe de proﬁssionais altamente

qualiﬁcados em todas as áreas de especialidades. A empresa
conﬁrmou patrocínio para a 5ª edição do Concurso de Desenho
Infantil da ASPACER.
Seja também um patrocinador! Mais informações: www.uniodontorc.com.br.

Vicente Rosolia é nomeado Diretor
Superintendente do DNPM de São
Paulo

Fique atento para os Treinamentos
que acontecem na sede da ASPACER
na próxima semana:

N

o dia 11 de outubro, foi publicado no Diário Oﬁcial da
União, a nomeação do novo Diretor Superintendente do
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) de São
Paulo. Trata-se de Vicente Rosolia. A portaria foi assinada pelo
Ministro de Minas e Energia, interino, Paulo Pedrosa.

Dia 23 – Treinamento e-Social – Turma 1 (continuação)
Dia 24 – Treinamento DU-E Declaração Única de Exportação
Dia 24 - Evento SEP – Sistema Elétrico de Potência
Dia 25 – Treinamento e-Social – Turma 2 (continuação)
Mais informações com Maria Fernanda: (19) 3545-9600.

Enaplic é a nova sócia colaborada da ASPACER

A

Enaplic, especializada na produção de equipamentos para
a indústria cerâmica é a mais nova sócia colaboradora da
ASPACER.
A Associação conta atualmente com 28 cerâmicas associadas e

38 sócios colaboradores, que possuem muitos benefícios voltados aos funcionários e às empresas do setor.
Conheças a vantagens de ser um parceiro da ASPACER! Mais
informações com Ana Paula: (19) 3545-9600.

5º Concurso de Desenho Infantil ASPACER/SINCER: júri especializado fará a
escolha dos ganhadores no próximo dia 27

A

ASPACER e o SINCER com o apoio de suas associadas e
parceiros promoverão o “5º Concurso de Desenho Infantil” para escolha do cartão oﬁcial das festividades de ﬁnal de
ano, com o tema “Meio Ambiente”, que visa promover, envolver, valorizar e inserir os ﬁlhos e ﬁlhas 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. O julgamento dos desenhos será feito por um
grupo de proﬁssionais especialistas, no próximo dia 27, a partir
das 10h, na sede da ASPACER.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Texto: Thais Fiório | Arte: Eduardo Viana

Tel.: (19) 3545-9600 com Thais Fiório
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

