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Consenso Compressores conﬁrma participação no Forn&Cer 2017

D

istribuidor da marca Schulz S.A., que é especialista em
produtos e atua no mercado de ar comprimido, produtos
e serviços com tecnologia de ponta, a Consenso Compressores
trabalha no pós-venda dos equipamentos, no que se refere a:
contratos de manutenção, manutenção corretiva e preventiva e

revisão de unidade compressora.
A empresa garantiu espaço no Forn&Cer 2017. Garanta você
também! Mais informações: (19) 3545-9600, falar com Ana Paula
ou Vagner Nogueira. Acompanhe as novidades pelo site: www.
aspacer.com.br/fornecer.

Contagem regressiva para a 15ª
edição da Expo Revestir

Fórum Tecnargilla apresenta novas
tecnologias e o futuro da fabricação da
indústria de revestimentos cerâmicos

D

e 07 a 10 de março, acontecerá em São Paulo, a 15ª
edição da Expo Revestir. Empresas associadas à ASPACER que estarão expondo e divulgando os últimos lançamentos em revestimentos cerâmicos, serão as cerâmicas: Alfagrês,
Atlas, Carmelo Fior, Cerâmica Almeida, Cristofoletti, Delta Cerâmica, Embramaco, Formigres, Grupo Cedasa, Grupo Ceral,
Grupo Rocha, Incefra, Incopisos, Lanzi, Porto Ferreira, Savane, Via Rosa Grupo Lef e Villagres. As sócias colaboradoras
que conﬁrmaram presença são: Gruppo SRS, EFI Cretaprint,
Incenor,Smalticeram Colorifício Cerâmico e Tecnogres

S

ob o tema “Novas tecnologias e o futuro da fabricação
de cerâmicas para revestimento e curadoria do Prof. Dr.
Anselmo O. Boschi – coordenador do Laboratório de Revestimentos Cerâmicos – LaRC, do Departamento de Engenharia
de Materiais – DEMa e da Universidade Federal de São Carlos
– UFSCar, o Fórum Tecnargilla acontecerá no dia 10 de março,
dentro da programação da 15ª Expo Revestir, no Transamérica Expo Center. Mais informações: exporevestir.com.br/novas-tecnologias-e-o-futuro-da-fabricacao-de-ceramicas-para-revestimento

ASPACER participa do 4º Fórum de Comercialização de Energia: Outlook 2017

N

os dias 20 e 21 de fevereiro, em São Paulo, será realizado o 4º Fórum de Comercialização de Energia: Outlook
2017, evento que apresentará um balanço do atual do cenário
mercadológico e regulatório da comercialização de energia no
Brasil e suas perspectivas para os agentes na agenda do setor
elétrico de 2017. Luís Fernando Quilici, diretor de relações institucionais e governamentais da ASPACER apresentará a visão

da indústria no painel “Mercado Livre de Gás Natural: Diretrizes
Estratégicas para o desenho de novo mercado de gás natural”.
O Fórum reúne comercializadoras, geradoras, distribuidoras,
consumidores de energia e governo para traçar estratégias,
planejamento e perspectivas diante do cenário regulatório-econômico de comercialização de energia e Mercado Livre. Mais
informações: www.forumoutlook.com.br

ASPACER se reúne com o novo diretor presidente da CETESB

N

a última quarta-feira dia 15, Benjamin Ferreira Neto – presidente da ASPACER; Valmir Carnevali – vice-presidente;
Almir Guilherme – diretor executivo e Luís Fernando Quilici – diretor de relações institucionais e governamentais da entidade,
estiveram reunidos na sede da CETESB em São Paulo com o presidente da Companhia, Engenheiro Carlos Roberto dos Santos.

Na oportunidade foi feita uma apresentação sobre o setor de
revestimentos cerâmicos e discussões sobre o apoio da Companhia para o asfaltamento das estradas vicinais de Rio Claro
e Santa Gertrudes e sobre a necessidade de adequações no
PREFE – (Plano de Redução de Emissão de Fontes Estacionárias) do setor.

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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