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A Bosch Rexroth oferece aos seus clientes componentes 
e sistemas hidráulicos, acionamentos elétricos e contro-

les, sistemas pneumáticos, redutores, além de tecnologias de 
acionamento linear e de montagem, tudo de uma única fonte. 

Bosch Rexroth confirma participação no Forn&Cer

1º Fórum Brasileiro do Gás Natural

No dia 20 de junho, será realizado na sede da ASPACER, o 
1º Fórum Brasileiro do Gás Natural, com o tema “Novos 

Desafios para a Indústria do Gás”. O evento apresentará as 
oportunidades e desafios para o desenvolvimento da cadeia de 
gás natural no Brasil, com temáticas voltadas para estudos de 
casos e propostas para os segmentos da indústria que utilizam 
o combustível de forma abundante. Mais informações: www.
aspacer.com.br/forumgasnatural

O evento Mérito Cerâmico é tradicional e durante o mês do 
ceramista (maio), reúne os colaboradores e convidados 

das cerâmicas, fornecedores e autoridades para um evento de 

Mérito Cerâmico apresenta a Banda Brega & Chic

O principal objetivo do Prêmio é descobrir e estimular os no-
vos talentos da área de criação das indústrias cerâmicas 

e incentivar a inovação de produtos, valorizando o trabalho de-
senvolvido pelos profissionais dos setores de criação e desen-

5º Prêmio Nacional ASPACER de Design – beleza e criatividade do setor em todo o 
país

volvimento de produtos de indústrias cerâmicas e fornecedores. 
Faça a inscrição de sua empresa: www.aspacer.com.br/premio-
aspacer/
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premiação. Este ano, acontecerá no dia 06 de maio, à partir 
das 12h e apresentará a banda Brega & Chic. Participe! Mais 
informações: (19) 3545-9600.

A empresa confirmou presença na 9ª edição do Forn&Cer que 
acontecerá de 20 a 22 de junho, das 14h às 20h, na sede da 
ASPACER. Mais informações com Ana Paula ou Vagner Noguei-
ra: (19) 3545-9600.

Consumo de gás natural recua 11% 
no Estado de São Paulo no primeiro 
bimestre de 2017

O Boletim Energético da Secretaria de Energia e Mineração 
de São Paulo registrou no primeiro bimestre de 2017, um 

consumo de 756 milhões de metro cúbicos (m³) de gás natu-
ral no Estado de São Paulo, quantidade 11,25% menor que o 
verificado nos mesmos meses de 2016, quando atingiu 851 mi-
lhões de m³. A indústria, setor que mais consome gás natural 
no Estado de São Paulo, praticamente manteve seu consumo 
estável, com aumento de 0,4%, totalizando 610 milhões de 
m³ consumidos nos dois primeiros meses deste ano. Em 2016, 
os paulistas consumiram 5 trilhões de m³ de gás canalizado, 
contra 6 trilhões de m³ em 2015.

Devido ao feriado de Paixão de Cristo e Tiradentes, a direto-
ria da ASPACER informa que não haverá expediente no dia 

Feriado
21 de abril (sexta-feira), retornando os trabalhos normalmente 
às 08h do dia 24 de abril (segunda-feira).


