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Importação de gás natural pelo Brasil ﬁcou ‘crônica’, diz ANP

A

importação de Gás Natural Liquefeito (GNL) deixou de ser esporádica no Brasil e passou a ser sistemática. É o que indica
estudo feito pela ANP (Agência Nacional do Petróleo). Segundo a agência, o combustível é uma necessidade para o suprimento das usinas térmicas. De acordo com o estudo, se o governo reconhecesse esse fato, a importação do GNL poderia ser feita
por contratos de longo prazo, o que reduziria o preço do insumo. Fonte: Folha de S.Paulo.

Roberto Macedo fará a abertura oﬁcial da 6ª edição do Forn&Cer

O

economista Roberto Macedo é ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, estará na sede da Aspacer
no dia 17 de junho, às 19h45, para fazer a abertura oﬁcial da 6ª edição do Forn&Cer. O tema da palestra será: Conjuntura
Econômica e Perspectivas. Cerca de 300 pessoas são esperadas. Mais informações: www.aspacer.com.br/fornecer.

Montagem do Forn&Cer 2013

J

á começaram as montagens para o Forn&Cer 2013, no espaço anexo a sede da Aspacer, local que compreenderá 2.700 metros
quadrados de área de exposição. O 6º Encontro Internacional de Fornecedores e Cerâmicas será de 18 a 21 de junho, das 14h às
20h. São 90 expositores e a expectativa de 8.000 visitantes.

5º Congresso da Indústria Cerâmica de Revestimento

O

s assuntos da 5ª edição do Congresso da Indústria Cerâmica de Revestimento, que acontecerá de 18 a 21 de junho, serão:
Decoração Digital, Energia, Recursos Humanos, Design, Mercado e Qualidade. O Painel de Energia já está com as palestras deﬁnidas para o dia 19 de junho: “Economia Energética, ministrada pela empresa Sacmi do Brasil; “Desaﬁos e Perspectivas do Mercado
de Energia”, da empresa Delta Energia; “Visão Geral do Mercado Livre de Gás no Estado de SP”, da Capital Energia e “Cogeração de
Energia e Novas Oportunidades para a Indústria Cerâmica”, da Comgás.

1ª edição do Prêmio Nacional Aspacer de Design

E

stão abertas as inscrições da 1ª edição do Prêmio Nacional Aspacer de Design. Os participantes são necessariamente, funcionários responsáveis pelos setores de criação e desenvolvimento de produtos de indústrias cerâmicas e fornecedores. As inscrições
poderão ser feitas até o dia 21 de junho. A Aspacer receberá os painéis de 29 de julho a 05 de agosto. O julgamento acontecerá no dia
12 de agosto. Mais informações sobre o Prêmio: www.aspacer.com.br/premioaspacer.

Dia do Ceramista

N

o dia 28 de maio comemora-se o Dia do Ceramista. A Aspacer e o Sincer parabenizam todos os proﬁssionais que trabalham
com essa arte e principalmente, os que contribuem com o crescimento do maior polo cerâmico de revestimento das Américas.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

