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O 9º Encontro Internacional de Fornecedores, Cerâmica e 
Mineração será realizado de 20 a 22 de junho, na sede da 

ASPACER e reunirá as maiores e melhores empresas da cadeia 
produtiva do setor. A Terranobre - Grupo F&A, possui vários anos 
no mercado com produtos de alta qualidade em Engobes e Gra-

Forn&Cer: Terranobre - Grupo F&A confirma participação no Forn&Cer 2017

Unimed Rio Claro confirma patrocínio anual para ASPACER em 2017

O Grupo Unimed não é uma empresa de assistência mé-
dica como as outras, mas uma Cooperativa de Trabalho 

Médico, em que os próprios médicos cooperados são os donos 
do negócio. 

Esta é uma garantia ao médico de ética na prática de sua 

Fundado em 1994, o Grupo Lef, dentro de sua política de 
crescimento e qualidade, apresenta sempre 

ao mercado, produtos sofisticados, de tipologia, 
qualidade e design inovador.  A ASPACER e o 
SINCER desejam muitas felicidades à empresa, 
que está situada na cidade de Piracicaba e que 
no próximo dia 09, completará 23 anos de fun-
dação. Parabéns!

23 anos de Grupo Lef

No último dia 02 de fevereiro, o Grupo Delta completou 15 
anos de fundação. Localizado no muni-

cípio de Rio Claro, a atual unidade industrial 
possui as mais modernas tecnologias e equi-
pamentos de última geração. A ASPACER e o 
SINCER desejam mais sucesso e prosperidade 
à empresa.

Grupo Delta completou 15 anos

nilhas. A empresa garantiu espaço no Forn&Cer 2017. Garanta 
você também! Mais informações: (19) 3545-9600, falar com Ana 
Paula. 

Acompanhe as novidades pelo site: www.aspacer.com.br/for-
necer.

profissão e ao usuário, o privilégio de ser atendido com toda a 
dignidade e qualidade no consultório do próprio dono. A em-
presa confirmou patrocínio anual para a ASPACER em 2017. 
Seja também um patrocinador e conheça os benefícios. Mais 
informações com Ana Paula: (19) 3545-9600.

Ministério do Trabalho publica Instrução Normativa que estabelece 
Procedimento Especial para ação fiscal da NR 12

Foi publicada em janeiro deste ano, a Instrução Normativa 
nº 129 (IN 129) da Secretaria de Inspeção do Trabalho 

(SIT) que estabelece Procedimento Especial para a ação fiscal 
da Norma Regulamentadora nº 12 - Segurança no Trabalho em 
Máquinas e Equipamentos do Ministério do Trabalho (MTb). 
Em síntese, o ato normativo determina que ao verificar as con-

dições de segurança no trabalho em máquinas e equipamen-
tos (NR12) em utilização, o Auditor Fiscal do Trabalho (AFT) 
obrigatoriamente deverá instaurar o procedimento especial de 
ação fiscal (PEF). Essa instrução Normativa tem vigência de 36 
meses e é válida para todas as empresas, independentemente 
do porte.

Paulo Afonso Rabelo é nomeado Diretor Superintendente do DNPM São Paulo

No último dia 1º, foi publicado no Diário Oficial da União, 
a nomeação do novo Diretor Superintendente do Depar-

tamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) de São Paulo. 

Trata-se de Paulo Afonso Rabelo. 
A portaria foi assinada pelo Ministro de Minas e Energia, Fer-

nando Coelho Filho.


