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SPACER e Thymos inaguram painéis solares

A

Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento (ASPACER) por meio de uma parceria com o Thymos Energia,
inaugura nesta terça-feira (30), um complexo de placas fotovoltaicas em sua sede. No total, são 16 placas instaladas sobre o
telhado da entidade, que serão responsáveis pela geração de

energia elétrica. Toda demanda energética da ASPACER será
atendida pelos painéis. O excedente de energia gerada, caso
houver, será injetado na rede da distribuidora, resultando créditos, que podem ser utilizados nos meses subsequentes para
abater os custos mínimos da fatura de energia.

ASPACER e MCI Brasil promovem o lançamento do Forn&Cer 2019

A

ASPACER em parceira com a MCI Brasil, empresa especializada na realização de grandes eventos, realizará no
próximo dia 30, terça-feira, à partir das 15h30, o lançamento
oﬁcial da 10ª edição do FORN&CER – Encontro Internacional de

Fornecedores para Cerâmica, que será realizado de 11 a 13 de
junho de 2019, na sede da ASPACER. Agende essa data e venha
conhecer o novo formato do evento e as vantagens em participar. Informações com Ana Paula: (19) 3545-9600.

Exposição do 6º Prêmio Nacional ASPACER de Design será aberto no Centro
Cultural de Rio Claro

A

Secretaria de Cultura de Rio Claro em parceria com a ASPACER, fará uma exposição com os painéis que concorreram ao 6º Prêmio Nacional ASPACER de Design. A inauguração

acontecerá no dia 31 de outubro, às 19h no Centro Cultural de
Rio Claro. Agende essa data! Mais informações falar com Maria
Fernanda (19) 3545-9600.

Capital Inicial na Confraternização 2018

A

banda Capital Inicial será a atração principal do Jantar de
Confraternização, evento famoso promovido pela associação que reúne empresários, proﬁssionais e autoridades. A renomada banda de rock brasileira, Dinho Ouro Preto e seus compa-

nheiros apresentarão no dia 24 de novembro, a partir das 20h30
na sede da ASPACER, seus maiores sucessos.
Informações sobre mesas e convites com Ana Paula (19) 35459600.

SESI-SP abre vagas para a Rede Escolar em 2019

O

SESI-SP oferece vagas para crianças que queiram ingressar na Rede Escolar no ano de 2019. Para efetivação da
matrícula o responsável legal deve manter vínculo empregatício
com a indústria. A divulgação do manual com orientações ao

candidato e o número de vagas prováveis disponíveis em cada
unidade, serão divulgados no dia 30 de outubro, a partir das 8h.
Interessados devem acessar o site: www.sesisp.org.br. Mais informações: 0800-55-1000 ou inscrições.escolasesi@sesisp.org.br.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.: (19) 3545-9600 com Henry Vilella
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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