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EFI- Creta Print confirma participação no Forn&Cer 2017

A

EFI – Creta Print é um grande grupo que atua no mundo
todo, especializada em impressão digital e atinge diversos
segmentos. Trabalha com linhas de impressão, oferecendo soluções competitivas e inovadoras, através do profissionalismo e entusiasmo de sua equipe, estreitando o relacionamento com seus

clientes. Reconhecendo a grandeza do setor cerâmico de revestimento, confirmou presença na 9ª edição do Forn&Cer, evento
que será realizado de 20 a 22 de junho, na sede da ASPACER.
Mais informações: (19) 3545-9600.

Setor cerâmico de revestimento conhece a nova tecnologia 972L da Sotreq/
Caterpillar
No dia 27 de março, a empresa Sotreq, promoveu na sede
da Caterpillar, em Piracicaba, um encontro com empresários e
profissionais do setor cerâmico de revestimento, para apresentar
um novo conceito: as carregadeiras de série L. Destaque para
a máquina 972L, maior eficiência de combustível, mais ágil e

CESTEB realizará treinamento na sede
da ASPACER

E

m continuidade as ações previstas no PREFE – Plano de
Redução de Emissão de Fontes Estacionárias – Setor das
Indústrias de Pisos Cerâmicos e Mineração de Argila, a CETESB
(Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) elaborou formulários eletrônicos que deverão ser preenchidos pelos empreendimentos integrantes do Plano, com o objetivo de atualizar o
inventário de emissões atmosféricas e as informações sobre os
sistemas de controle de poluentes atualmente implantados nas
empresas. No próximo dia 10, das 10h30 às 12h, a Companhia
realizará um treinamento na sede da ASPACER, voltado aos
associados ou consultores técnicos. Outras informações com
Carolina: (19) 3545-9600.

mais produtiva, que pôde ser conferida de perto, através de demonstrações. Além disso, a comitiva fez uma visita à fábrica para
acompanhar a linha de montagem das carregadeiras O grande
lançamento da tecnologia será durante o Forn&Cer. Não perca!

PANalytical participará do 9º Encontro
Internacional de Fornecedores e
Cerâmicas

S

ua empresa ainda não confirmou participação no maior
encontro da cadeia produtiva do setor cerâmico de revestimento? Pois saiba que nomes importantes estarão presentes.
A PANalytical, atenta a novas oportunidades, garantiu seu espaço. Atuante no setor de mineração, oferece as ferramentas
de análise específicas para geólogos, metalúrgicos, gerentes
de fábrica e operadores para a indústria deste segmento, fornecendo soluções de análise para amostras geológicas, pastas
e minérios processados. Mais informações: www.panalytical.
com.

Última chamada: System Brasil realizará o Modula Day
No dia 12 de abril, a empresa System Brasil, localizada em Rio
Claro, promoverá em sua sede o evento Modula Day, das 09h
às 16h30 e apresentará a tecnologia italiana do Armazém Vertical. O equipamento permite estocar diferentes materiais como
produtos 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.

ASPACER receberá Diretor do DNPM de São Paulo
Nomeado novo Diretor Superintendente do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) de São Paulo no início do mês
de fevereiro, Paulo Afonso Rabelo participará de encontro na sede da ASPACER com os mineradores da região, no próximo dia 11, a
partir das 16h, com o objetivo de falar sobre o setor e o seu trabalho à frente do Departamento. Participe do encontro. Informações
com Carolina: (19) 3545-9600.
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