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De 20 a 22 de junho, das 14h às 20h, será realizado na sede 
da ASPACER, o Forn&Cer – Encontro Internacional de Fornece-
dores e Cerâmicas, evento que reúne os principais fabricantes 
nacionais e internacionais de peças, equipamentos, máquinas 

Faltam 37 dias para o Forn&Cer

Verdés confirma participação na 9ª 
edição do Forn&Cer

Na área de Pisos e Revestimentos, os equipamentos Ver-
dés destacam-se em todo o processo de preparação de 

matérias primas, a partir de sua extração nas jazidas até o 
abastecimento dos materiais já moídos e granulados para as 
prensas. No preparo por via seca, a qualidade final dos produ-
tos está diretamente relacionada com a granulometria e for-
mato das partículas minerais moídas. Esta qualidade é obtida 
com a utilização de Moinhos Pendulares Verdés que produzem 
partículas extremamente finas. Equipamentos como Destorro-
adores, Alimentadores, Desintegradores, Moinhos de Martelos, 
Misturadores e Moinhos Pendulares são alguns utilizados com 
grande desempenho e satisfação no resultado final. A empresa 
confirmou presença na 9ª edição do Forn&Cer, de 20 a 22 de 
junho. Mais informações sobre o evento: (19) 3545-9600.

A ANFACER – Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâ-
mica para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres inau-
gurou sua nova sede no endereço Alameda Santos, n.º 2.300, 
10º andar, na capital paulista. No último dia 10, empresários, 
ceramistas, conselheiros e a equipe da ANFACER se reuniram 
para um evento de muito bom gosto e requinte com objetivo de 
apresentar as novas instalações. Antonio Carlos Kieling – diretor 

ANFACER inaugura nova sede

Quem tem débitos com a Prefeitura de Santa Gertrudes, ocor-
ridos até 31 de dezembro de 2016, terá a opção de pagar suas 
dívidas em até 24 parcelas. A medida será possível através da 
Lei Municipal 2627/17 que institui o Programa de Recuperação 
Fiscal – (Refis). Quem quiser aderir ao Refis deve comparecer 
ao Setor de Finanças, que funciona no Paço Municipal das 9h 
às 17 horas (sem fechamento durante o horário de almoço) de 
segunda à sexta-feira no setor de Tributação com um carnê para 

Refis foi prorrogado até 31 de maio

localização do cadastro. 
A adesão ao Refis pode ser feita até o dia 31 de maio. No mo-

mento do REFIS o contribuinte poderá incluir eventuais saldos de 
parcelamento e reparcelamento em andamento. 

O prazo foi prorrogado devido ao atraso das correspondências 
pelos Correios, para que assim, os contribuintes que não foram 
notificados possam ter a oportunidade de aderir ao parcelamen-
to. Fonte: Site da Prefeitura de Santa Gertrudes

superintendente fez um histórico da Associação Nacional, fun-
dada em 1984. 

O presidente do Conselho Administrativo, Heitor Ribeiro de Al-
meida Neto, descerrou a placa inaugural depois de um discurso 
emocionado. “Tenho satisfação de trabalhar com essa equipe e 
é claro, não poderia deixar de exaltar o trabalho realizado pelos 
ex-presidentes e pelos vice-presidentes”.

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 Reves-
timento. Mais informações: (19) 3545-9600.

ASPACER participa de encontro para 
falar do monopólio do mercado de 
gás natural

Foi realizado no último dia 10, um encontro para falar so-
bre a conclusão dos trabalhos da força-tarefa criada pelo 

governo objetivando propor mudanças nas regras de produção 
e distribuição do gás natural no Brasil no Ministério de Minas 
e Energia, em Brasília - DF. A ASPACER esteve representada 
por Luís Fernando Quilici – diretor de relações institucionais e 
governamentais, além de outros agentes ligados ao setor de 
gás natural. As sugestões discutidas serão consideradas na 
elaboração de uma nova política para o setor e devem incluir, 
sobretudo, o fim do monopólio da Petrobras.


