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Equipamentos e peças da cerâmica Fortaleza vão a leilão

M

aquinários e peças de escritório da massa falida da cerâmica Fortaleza localizada em Rio Claro serão levados a
leilão no próximo dia 03 de abril, com início às 13h30 encerrando-se no dia 06 de abril, no mesmo horário. Não havendo lance
igual ou superior à importância da avaliação, o 2º leilão seguirá
sem interrupção até o dia 27 de abril, às 13h30. As condições do

leilão e os bens estão descritos no edital, já publicado em jornal
local, disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico. Informações
sobre os equipamentos estão disponíveis no site www.hastanet.
com.br. No dia 30 de abril, às 14h, os bens poderão ser visitados
na sede da cerâmica, mediante agendamento prévio pelo telefone (19)3532.6812.

Quilici vai ao Itamaraty tratar do gás boliviano

N

o último dia 28, Luís Fernando Quilici, diretor de relações
institucionais e governamentais da ASPACER esteve em
Brasília, no Ministério das Relações Exteriores, para reunião com
o Subsecretário-geral de Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia - Embaixador José Antônio Marcondes de Carvalho e o
deputado federal Mendes Thame (PV/SP), Coordenador da Frente Parlamentar Mista Pró-Gás Natural. O objetivo do encontro foi
de solicitar o apoio e a participação do Itamaraty para a realização de uma Missão Oficial à Bolívia, tendo em vista que o contra-

to de importação de gás natural boliviano ao Brasil, fechado em
1999, será finalizado em 2019.
O Itamaraty apoiou a iniciativa, no entanto pediu mais tempo
para a organização da Missão, já que nesse momento é prudente
aguardar a finalização das tratativas entre Petrobras e o Governo
boliviano acerta dos novos montantes de gás natural que serão
adquiridos pela companhia.
A expectativa é que a Missão possa ser realizada ainda em
2017, em meados do segundo semestre.

Brasveda confirma participação na 9ª
edição do Forn&Cer

Capitale Energia estará no Forn&Cer
2017

C

om mais de 25 anos de atuação a Brasveda – Acessórios
Industriais e Vedações tornou-se referência na sua região de atuação. Por isso são constantes seus investimentos
em treinamentos, cursos técnicos e aperfeiçoamento dos seus
colaboradores, bem como o aprimoramento de sua política de
estoque proporcionando agilidade, rapidez e segurança aos
nossos clientes. A empresa confirmou presença na 9ª edição
do Forn&Cer.

A

Capitale Energia foi idealizada para oferecer aos clientes
produtos criativos e customizados com a agilidade que o
mercado necessita. É autorizada pela Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica, Despacho 1528/2010, para atuar como
agente de comercialização de energia e membro da CCEE –
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, podendo atuar
como agente de comercialização de energia ou ainda representando clientes. A empresa confirmou presença na 9ª edição do
Forn&Cer. Traga sua marca para esse evento. Mais informações
com Ana Paula ou Vagner Nogueira: (19) 3545-9500.

System Brasil realizará mais uma edição do Modula Day

N

o dia 12 de abril, a empresa System Brasil, localizada em
Rio Claro, promoverá em sua sede o evento Modula Day,
das 09h às 16h30, com objetivo de apresentar a tecnologia italiana do Armazém Vertical.
O equipamento permite estocar diferentes materiais como pro-

Dia

2017

06

dutos acabados, insumos, materiais para manutenção, peças de
reposição, ferramentas e moldes.
Além de exposições teóricas sobre o equipamento, será possível conferir demonstrações “ao vivo” durante o evento. Mais
informações e inscrições: (19) 2111-2009.

maio em
2017 faremos um delicioso
12hs
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Para saber mais sobre esses
assuntos, entre em contato

Tel.: (19) 3545-9600 com Thais Fiório
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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