
Sexta-feira, 17 de Novembro de 2017              nº296

BOLETIM
INFORMATIVO

Texto: Thais Fiório | Arte: Eduardo Viana

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-9600 com Thais Fiório

Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

Diogo Nogueira apresentará no dia 24 de novembro, na 
sede da ASPACER, o show “Alma Brasileira” que contem-

pla seus maiores sucessos, além de uma homenagem ao Samba 
e ao MPB. 

Confraternização 2017: Diogo Nogueira na sede da ASPACER 

Empresas confirmam Patrocínio para o evento

As empresas Grupo Santa Filomena, Esmaltec e Unimed Rio 
Claro patrocinam o evento que acontecerá na sede da AS-

PACER na próxima sexta-feira, 24. A ASPACER agradece mais 

Veículo será disponibilizado para 
Seminário Árabe

Para os interessados em participar do  Seminário “Oportuni-
dades e perspectivas comerciais para os Emirados Árabes 

Unidos no setor da Construção”, a ASPACER estará disponibili-
zando um Veículo que sairá da sede da Associação, às 06h no dia 
23 de novembro. Para os interessados, favor confirmar presença 
até o dia 20 de novembro com Maria Fernanda, através do e-
-mail: fernanda@aspacer.com.br.

O cantor será atração principal do Jantar de Confraternização, 
evento famoso promovido pela associação que reúne empresá-
rios, profissionais e autoridades. 

Informações com Ana Paula: (19) 3545-9600.

DIOGO
NOGUEIRA 24 NOV

Jantar de Confraternização

20h30
Não perca!

Prêmio Mundo Cerâmico

No próximo dia 21, acontece em São Paulo no MIS – Museu 
da Imagem e do Som,  a XVI Prêmio Mundo Cerâmico, 

que fará uma homenagem ao Ceramista eleito do Ano, Valmir 
Carnevali, que é vice-presidente da ASPACER e à Cerâmica Sa-

uma vez o apoio e a parceria para realizar eventos de qualidade 
e de excelente bom gosto voltado para seus associados, sócios 
colaboradores, autoridades e parceiros.

ASPACER participa de Seminário sobre 
o mercado Árabe em São Paulo

No próximo dia 23, a Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (APEX-Brasil) promoverá 

no Tivoli Mofarrej São Paulo Hotel, o Seminário “Oportunida-
des e perspectivas comerciais para os Emirados Árabes Unidos 
no setor da Construção”. A ASPACER estará representada por 
Thais Carnevale, do departamento financeiro/ contábil e Luís 
Fernando Quilici, diretor de relações institucionais e governa-
mentais.

Capacitação Tecnológica sobre Formulação de Massas de Porcelanatos e Outras 
Tipologias acontecerá na sede da ASPACER

O Dr. Fábio Melchiades estará na sede da ASPACER dias 27, 
28, 29 e 30 de novembro para ministrar o curso “Capa-

citação Tecnológica: Formulação de Massas de Porcelanatos e 
Outras Tipologias”, voltado para gerentes industriais, gerentes 
técnicos, técnicos de laboratório, supervisores de produção de 

produção e fornecedores de matérias-primas. O curso aborda-
rá, principalmente, as funções desempenhadas pelas matérias-
-primas utilizadas na formulação de massas cerâmicas e tudo 
que envolve esse processo. Mais informações sobre inscrições e 
valores com Maria Fernanda: (19) 3545-9600.

vane, além de outras empresas que foram escolhidas como des-
taque. A ASPACER estará representada no evento através do 
presidente Benjamin Ferreira Neto e do diretor executivo, Almir 
Guilherme.


