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Gás Natural está 7,8% mais caro, a
partir de hoje

A

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado
de São Paulo (Arsesp), publica hoje, 31, no Diário Oficial
do Estado, a Deliberação Arsesp nº 875 de 2019 referente a
atualização das tarifas da Companhia de Gás de São Paulo –
Comgás, aplicadas a partir de 31 de maio de 2019, em todos
os segmentos (residencial, comercial, industrial, GNV, dentre outros). Confira tabela referente aos novos valores.

Tecnologias da Poppi

U

mas das empresas mais aguardadas no Forn&Cer, que
acontece de 11 a 13 de junho de 2019, é a italiana Poppi Clementino Tecnologias Sustentáveis. Ela traz para a feira
equipamento voltado para a recuperação de energia, cogeração,
filtragem, depuração de pó, ar e água. O sistema, denominado
P-rex permite o uso racional do calor, além de contribuir para as
normas ambientais.

Servitch é referência

S

er referência nacional em soluções tecnológicas industriais
e o principal distribuidor de insumos para as empresas
cerâmicas têm se mantido ao longo dos anos como um dos
principais pilares da Servitch. No Forn&Cer 2019 ela vai expor
equipamentos, peças de reposição e diversos produtos.

Forn&Cer em movimento

E

m menos de uma semana de montagem, o pátio da Aspacer foi coberto quase que totalmente visando receber os
estandes dos expositores do Forn&Cer. A lona branca mudou a
paisagem e a movimentação de homens e máquinas começam
a interagir com a comunidade que observa os trabalhadores da
calçada.

ANFACER reúne Conselho no Forn&Cer

N

a semana do Forn&Cer, empresários ceramistas de todo
Brasil participarão no dia 12 de junho, na sede da ASPACER, de reunião do Conselho Deliberativo da ANFACER (Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimento).

Estratégias

O

Diretor de Assuntos Institucionais e Governamentais e
CEO do Fórum Brasileiro do Gás Natural, Luís Fernando
Quilici, esteve reunido durante esta semana com as equipes
de coordenadores e comunicação, responsáveis pelos eventos
que a Aspacer realiza no próximo mês. A agenda, amplamente
divulgada, prevê o 3º Fórum do Gás Natural, 8º Congresso
Cerâmico e 10º Forn&cer. Na pauta foram afinados pequenos
detalhes visando o sucesso das promoções que a Aspacer tem
conseguido por anos seguidos, o que vem se tornando sua
marca registrada.

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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