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Forn&Cer 2012 – espaços
100% comercializados

U

ma edição inédita. Assim a organização do Forn&Cer
2012 considera o próximo encontro do setor cerâmico e
cadeia produtiva, que acontecerá de 19 a 22 de junho. Inédito,
porque faltando três meses para o evento, 100% dos espaços
foram comercializados. Neste ano, a participação de empresas de renome internacional irá surpreender público e setor
cerâmico. Mesmo com todos os espaços comercializados, as
direções da ASPACER e do SINCER trabalham no sentido de
encontrar alternativas para atender a solicitação de todas as
empresas que desejam participar do Forn&Cer 2012.
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Reunião sobre Gás Natural

D

ia 22 de março, às 10h, Sérgio Luiz da Silva, diretor vicepresidente de mercado de grandes consumidores, GNV
e suprimento de gás da Comgás (Companhia de Gás de São
Paulo), participará de um encontro na sede da ASPACER e do
SINCER com proﬁssionais do setor que integram o Comitê do
Gás Natural, grupo criado para fazer um acompanhamento detalhado sobre o assunto gás natural.
Também participarão da reunião, membros da presidência e
diretoria das entidades.

Inscrições para o Prêmio ASPACER de Design foram prorrogadas

A

s inscrições para a 3ª edição do Prêmio ASPACER de Design foram prorrogadas para até o dia 21 de março. Ainda dá tempo
de ser revelado como o melhor do setor e ainda ganhar prêmios. Apenas um proﬁssional da área de criação de cada empresa, poderá participar. Os proﬁssionais concorrerão com produtos na área de revestimentos cerâmicos e que se enquadrem nas
categorias exigidas pelo concurso. A 3ª edição do Prêmio é uma realização da ASPACER, SINCER e CCB. Mais informações através
do site: www.aspacer.com.br.

Elektro visita sede da ASPACER/SINCER

N

o último dia 12, estiveram na sede da ASPACER/SINCER proﬁssionais da Elektro, empresa distribuidora de energia. Renato Cornetti - Gerente de Relacionamento Personalizado com Clientes, Sergio Altieri - Gerente de Suprimento de Energia,
Marcelo Fernandez – Gerente de Relacionamento Personalizado com Clientes e João Mazzon - Gerente Executivo de Mercado e
Suprimento de Energia, participaram de uma reunião com a diretoria e presidência das entidades. Os objetivos principais foram:
informar que em 2014 será construída uma subestação no município de Santa Gertrudes, para atender as empresas do polo e
elaborar um estudo sobre o planejamento de crescimento das empresas, como realizado no ano passado, com o propósito de
prever a demanda “extra” de energia.

ASPACER pede e Thame vai criar Frente Parlamentar Mista
Pró-Gás Natural

A

ASPACER no início deste ano solicitou ao deputado federal Mendes Thame (PSDB/SP), a criação de uma Frente Parlamentar
Mista Pró-Gás Natural, no âmbito do Congresso Nacional, composta por deputados federais, senadores e entidades representativas de setores industriais consumidores do energético, para discutir o setor de gás natural e contribuir com propostas que
visem basicamente preço justo e garantia de suprimento pleno de gás natural para o mercado interno. O deputado federal Mendes
Thame, já redigiu minuta de estatuto que regerá o funcionamento da Frente e que em breve, será apresentada para a apreciação
de deputados federais e senadores. Se aprovada, a Frente terá a possibilidade de discutir com profundidade questões técnicas e
políticas que norteiam o setor de gás natural no Brasil, e as relações entre concessionárias, Petrobras, Agências Reguladoras e os
consumidores do insumo.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

