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Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti  
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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na Faltam poucos dias para o Forn&Cer

Faltam apenas 3 dias para a abertura do maior encontro do setor cerâmico e da cadeia produti va: o Forn&Cer 2012. Grandes 
marcas, diversidade, novidades e um público seleto, fazem do Encontro Internacional de Fornecedores, Cerâmica e Minera-

ção, o maior das Américas.

Workshop sobre Mineração

O DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral, 
a CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Pau-

lo e as Prefeituras do Polo Mínero-Cerâmico de Santa Gertru-
des, farão um Workshop sobre Mineração, durante o Forn&Cer 
2012. O evento acontecerá no dia 21 de junho, às 08h30 e con-
tará com a parti cipação de representantes do setor de minera-
ção de todo o país. Inscrições: www.aspacer.com.br.

Ex-presidente do Banco Central do Brasil fará a abertura do 
Forn&Cer 2012
Gustavo Loyola é economista, graduado pela Universidade de Brasília, mestre e doutor em economia pela fundação Getúlio 

Vargas. O ex-presidente do Banco Central do Brasil fará a abertura ofi cial do Forn&Cer 2012, com a palestra: Perspecti vas da 
Economia Brasileira, às 19h45, na sede da ASPACER. A palestra é aberta aos expositores e pessoas interessadas no tema.

Secretário do Estado parti cipará da 
5ª edição do Forn&Cer

Para a 5ª edição do Encontro Internacional de Fornecedo-
res e Mineração, foi confi rmada a presença do Secretário 

de Estado do Emprego e Relações do Trabalho, Carlos Andreu 
Orti z. Ele parti cipará do Workshop sobre o Fórum Regional do 
Emprego e Trabalho, que acontecerá no dia 20 de junho, das 
10h às 12h. Inscrições para parti cipação, através do site: www.
aspacer.com.br

Ati vidades e palestras durante o 5º Forn&Cer prometem 
movimentar a sede da ASPACER/SINCER
Assuntos como Sistema de Mercado, Trabalho e Emprego, Mineração, Design e fornecimento de gás para o setor, serão alguns 

dos abordados por representantes de renome do setor e do governo na sede da ASPACER e do SINCER, durante os 4 dias de 
evento (19 a 22 de junho), datas em que paralelamente acontece o Forn&Cer 2012. Para parti cipar, é necessário inscrição no site 
da ASPACER: www.aspacer.com.br. Toda a programação encontra-se no site. As inscrições são gratuitas.  

Tecnologia Digital presente no Forn&Cer 2012

Impressão digital, últi mo lançamento tecnológico do setor cerâmico, estará no Forn&Cer 2012, através das empresas: Durst do 
Brasil (estandes D8 e D16); In.te.sa (Estandes S05); Kerajet (estandes B5,B6, B13 e B14); Siti  (Estandes F5 e F6); SRS (Estande 

D4); Tecnoferrari  (Estande C11) e Tecnoitália ( Estandes F1 e F9). 

Diretora-Presidente da ARSESP na 5ª edição do Forn&Cer

Silvia Maria Calou, Diretora-Presidente da ARSESP (Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo), 
confi rmou presença no dia 22 de junho, às 10h30, na sede da ASPACER/SINCER, durante a 5ª edição do Forn&Cer e fará pa-

lestra denominada: “Fornecimento de gás para o Estado de São Paulo, uma visão geral”. A vinda da diretora presidente da ARSESP 
em um dos maiores eventos do setor cerâmico e cadeia produti va será, com certeza, oportunidade única para o setor produti vo e 
agência reguladora, debaterem questões importantes sobre o tema: gás natural. Confi rme inscrição através do site: www.aspacer.
com.br


