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Forn&Cer: atenção para o cumprimento das datas

D

e 20 a 22 de junho, das 14h às 20h, será realizado na
sede da ASPACER, o Forn&Cer – Encontro Internacional
de Fornecedores e Cerâmicas, evento que reúne os principais
fabricantes nacionais e internacionais de peças, equipamentos,
máquinas pesadas, empresas de mineração e fornecedores de

serviços.
A organizadora pede que os expositores cumpram com as datas e fases de montagem, que constam no Manual, para o bom
andamento do evento. Conﬁra no site da ASPACER todos os
detalhes: www.aspacer.com.br/fornecer.

Participe do 7º Congresso da Indústria Cerâmica de Revestimento

N

os dias 21 e 22 de junho, a ASPACER sediará o 7º Congresso da Indústria Cerâmica de Revestimento. Palestras

técnicas que envolvem equipamentos, tecnologia, serviços,
energia e mineração acontecerão nos auditórios da Associação.

Mendes Fort conﬁrma participação
no Forn&Cer 2017

Forn&Cer: Potencial participa da 9ª
edição do evento

P

A

restadora oﬁcial na área de limpeza e conservação do
Forn&Cer 2017 a Mendes Fort – Conservação Patrimonial
oferece soluções em terceirização de serviços através de um
atendimento personalizado e dedicado, serviços como: vigilância desarmada, limpeza e conservação, portaria, recepção,
copa, dentre outros, com 17 anos de experiência, acompanhando sempre o desenvolvimento do setor, tendo como diretrizes: identiﬁcar as necessidades e disponibilizar para seus
clientes o que há de mais eﬁciente em equipamentos e serviços. Esse ano durante o Forn&Cer a empresa se apresenta com
o foco em tecnologia de ponta, oferecendo em seu estande
o que há de novidade como: monitoramento, alarmes, cerca
elétrica, portaria digital e muito mais. Visite o Forn&Cer. Mais
informações: www.aspacer.com.br/fornecer.

Potencial Manutenção e Comércio de Equipamentos
Ltda. é referência no setor elétrico pela competência de
seus proﬁssionais, pela excelente infraestrutura própria e pela
qualidade, conﬁabilidade, presteza e inovação das soluções
que oferece. A empresa se destaca por serviços especializados
em instalação, manutenção e ensaios de equipamentos elétricos de alta e média tensão como transformadores, disjuntores, seccionadoras, redes aéreas, cabines, entre outros. Para
conhecer todas os serviços oferecidos pela Potencial, visite
a 9ª edição do Forn&Cer, de 20 a 22 de junho, na sede da
ASPACER.

CETESB propõe ampliação do prazo de vigência do licenciamento ambiental para
mineração

O

diretor presidente da Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo (CETESB), Carlos Roberto dos Santos, anunciou
durante reunião do Comitê da Cadeia Produtiva da Mineração
(Comin) da Fiesp, na última quinta-feira, 25, o envio ao governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, uma proposta
de alteração de três para cinco anos do prazo de vigência do
licenciamento ambiental para o setor de mineração. Também foi
encaminhada uma lista de empreendimentos que poderão passar do rito ordinário para o simpliﬁcado, e do rito simpliﬁcado
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para a dispensa do licenciamento ambiental. Hoje o Estado de
São Paulo tem 144 mil empreendimentos licenciados. A CETESB
discutirá ainda a possibilidade de uma prorrogação maior do prazo do licenciamento ambiental, conforme prevê o decreto estadual nº 47.400/2002. “Além da questão dos cinco anos, também
estamos propondo e a Câmara Técnica de Mineração vai discutir
a proposta de fazer valer esse decreto, que determina que o prazo da licença ambiental seja estendido em até um terço”. Fonte:

Comin

Patrocínio:

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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