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Tudo pronto para o Forn&Cer 2017

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. Paralelamente ao Forn&Cer, acontecerá o 1º Fórum Brasileiro do Gás Natural e o 7º Congresso da Indústria Cerâmica de
Revestimento.
Mais informações: (19) 3545-9600 ou www.aspacer.com.br/fornecer

Cadastro para visita ao Forn&Cer está disponível hoje até as 18h

P

ara que os profissionais das cerâmicas possam visitar o
Forn&Cer 2017, o link para inscrição está disponível até as
18h de hoje, 16,no site da ASPACER.
As cerâmicas devem efetuar o cadastro o mais rápido possí-

Diversas Nacionalidades participam
da 9ª edição do Forn&Cer

A

participação internacional no evento é destaque no Encontro Internacional de Fornecedores e Cerâmicas. Além
das empresas brasileiras marcas francesas, italianas, chinesas
e alemãs participarão do evento Ao todo, 60 expositores demonstrarão o que há de mais moderno no segmento. Participe!

vel, para a confecção dos crachás. Quem não efetuar a inscrição online, também poderá providenciar o crachá na hora, na
entrada do evento. Mais informações através do: www.aspacer.
com/fornecer.

Participe do 7º Congresso da Indústria
Cerâmica de Revestimento: confira a
programação e participe!

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.
Participe! Informações e inscrições: www.aspacer.com.br/congresso

1º Fórum Brasileiro do Gás Natural reúne as maiores autoridades do setor

A

SPACER promoverá em sua sede, no dia 20 de junho, das 08h30 às 17h30, o 1º Fórum Brasileiro do Gás Natural. 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. Representantes do governo federal, estadual, associações nacionais e empresariais estarão participando como painelistas. Mais informações:
www.aspacer.com.br/forumgasnatural

ANFACER realiza Reunião do Comitê da
Exportação

S

erá realizada no dia 20 de junho, na sede da ASPACER,
paralelo ao 1º dia de exposições do Forn&Cer, a reunião do
Comitê de Exportação da ANFACER, das 13h30 às 17h.

1º FÓRUM BRASILEIRO
DO GÁS NATURAL
20 | JUNHO | 2017
Santa Gertrudes | São Paulo

Patrocínio:

ANFACER reúne Conselho no Forn&Cer

N

a semana do Forn&Cer, empresários ceramistas de todo
Brasil participarão no dia 21 também na sede da Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento, de reunião do
Conselho Deliberativo da ANFACER (Associação Nacional dos
Fabricantes de Cerâmica para Revestimento).

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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