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A ASPACER promoverá em abril de 2018, na sede da 
ALESP – Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 

o 2º Fórum Brasileiro do Gás Natural com o tema “A consoli-
dação da indústria do Gás Natural no Brasil”. 

Comgás confirma patrocínio para a 2ª edição do Fórum Brasileiro do Gás Natural

Projeto Férias na ASPACER acontecerá em janeiro

A ASPACER em parceria com o SESI Rio Claro, estará realizando 
na semana de 22/01 a 26/01 das 13h às 17h, o Projeto Férias 

na ASPACER “Pense Verde, Salve o Planeta”. Esta atividade será vol-
tada para os filhos dos funcionários das cerâmicas associadas com 

Saldo recorde da balança comercial 
brasileira

Segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exte-
rior e Serviços (MDIC), o superávit comercial acumulado 

de Janeiro a Novembro de 2017 chegou a US$ 62 bilhões, as 
exportações somam mais de US$ 200 bilhões, obtendo assim um 
aumento de 18,2% comparado a 2016. O Radar Expresso (tipo 
de modalidade para acesso ao Sistema Integrado de Comércio 
Exterior - Siscomex) para pequenas e médias empresas contri-
buiu para avanços e melhorias nesse cenário. Fonte: Comex do 
Brasil.

idade de 05 a 12 anos. Uma ação inovadora de Responsabilidade 
Social, que irá abordar de forma lúdica e diferenciada a consciência 
ambiental, através de Cinema, Artesanato, Oficinas, Meio Ambien-
te, Recreação e Esportes. Informações no R.H das empresas.

ASPACER homenageia aluna do SENAI 

Aryane Umbelina Segal, aluna do curso de Operador de 
Placas de Revestimento foi homenageada pela ASPACER 

durante a formatura do SENAI “Manoel José Ferreira”, em Rio 
Claro, no último dia 20. Além dela, alunos dos cursos de Mecâ-
nico de Usinagem, Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica, 
Operador Ceramista de Placas de Revestimento, Mecânico de 
Manutenção, Mecânico Automobilístico e Técnico em Eletrome-
cânica também participaram da solenidade na sede do SESI.

Recesso de final de ano ASPACER e 
SINCER

As diretorias da ASPACER e do SINCER comunicam que a 
semana de recesso das entidades será de 26 de dezembro 

a 08 de janeiro, retornando normalmente o expediente, no dia 
09 de janeiro, a partir das 8h.

A Comgás – Companhia de Gás de São Paulo confirmou 
patrocínio para o evento. Seja um patrocinador também. 
Mais informações com o departamento comercial: (19) 3545- 
9600.

Recesso CoopASPACER

A CoopASPACER – Cooperativa de Economia e Crédito Mú-
tuo dos Funcionários das Empresas de Cerâmica informa 

que estará em recesso do dia 26 de dezembro a 1º de janeiro 
de 2018, retornando o expediente no dia 02, à partir das 08h.

Boas Festas

Que em 2018, juntos, possamos fazer com que as estrelas 
do trabalho, da união e do sucesso continuem a brilhar. A 

ASPACER e o SINCER agradecem a parceria e a confiança. Um 
Feliz Natal e um Ano Novo de muita prosperidade!

Maria Fernanda Rodrigues dos Santos - marketing institucional , representando 
a ASPACER, homenageou Aryane Umbelino Segal, melhor aluna do Curso de 
Aprendizagem Industrial Operador Ceramista de Placas de Revestimento.

Parabéns Buschinelli pelos 100 anos 
de fundação

Em sua quinta geração familiar, a Buschinelli completará 
100 anos de fundação amanhã, 23 e desde que iniciou os 

trabalhos, a empresa se mantém focada na inovação, na tecno-
logia produtiva e no design de seus produtos, utilizando equipa-
mentos modernos e de última geração. Parabéns! A ASPACER e 
o SINCER desejam mais um século de sucesso e prosperidade 
à empresa.


