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Forn&Cer: preparativos para a 9ª edição

D

serviços. Ao todo, 60 empresas participarão do evento. Paralelamente ao Forn&Cer, acontecerá o 1º Fórum Brasileiro do Gás
Natural e o 7º Congresso da Indústria Cerâmica de Revestimento. Mais informações: (19) 3545-9600 ou www.aspacer.com.br/
fornecer

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

SEMATECH conﬁrma participação na 9ª edição do Forn&Cer

A

todo o seu território de atuação.
A empresa oferece ainda suporte técnico especializado em todas as regiões, mecânicos treinados e qualiﬁcados pela própria
empresa e disponibilidade imediata de peças. A Sematech conﬁrmou presença na 9ª edição do Forn&Cer. Informações sobre o
evento: www.aspacer.com.br/fornecer.

Sematech é uma empresa distribuidora das máquinas da
marca chinesa SEM no Brasil, comercializando e oferecendo suporte técnico para os modelos: carregadeira de rodas e
rolo compactador. A empresa representa oﬁcialmente a marca
nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte, com uma ampla
rede de atendimento composta por Agentes Autorizados em

ASPACER participa do lançamento
da FGAN

Alpes Refrigeração e Ar
Condicionado mais uma vez
presente no Forn&Cer

A

ASPACER, através de Luís Fernando Quilici – diretor de
relações institucionais e governamentais participou no
último dia 25, do lançamento da FGAN – Frente Parlamentar
de Apoio ao Desenvolvimento do Gás Natural no Estado de
São Paulo, coordenado pelo deputado estadual João Caramez.
Todas as projeções indicam um potencial muito grande da existência de Gás Natural no litoral de São Paulo, – “a Bacia dos
Santos” -, por isso o objetivo do trabalho é de unir esforços
de parlamentares, representantes de órgãos governamentais
e sociedade civil para criar um ambiente que estimule investimentos, disponibilidade em grande escala e expansão, gerando
empregos e arrecadação. O evento aconteceu na Assembleia
Legislativa de São Paulo.

A

Alpes há mais de 17 anos, oferece aos seus clientes a
solução perfeita para tornar seu ambiente confortável e
com a temperatura ideal. Além da venda, também disponibiliza a locação de equipamentos para climatização e comercializa toda linha de puriﬁcadores de água, bebedouros de galão
e bebedouros de pressão. Com o objetivo de agregar conveniência aos clientes, a empresa oferece o serviço mais completo
da região, elaborando desde o projeto, a venda, a instalação e
manutenção em todos os equipamentos comercializados. A Alpes Refrigeração e Ar Condicionado conﬁrmou presença na 9ª
edição do Forn&Cer. Mais informações sobre o evento: www.
aspacer.com.br/fornecer.

A importância da CFEM: ASPACER participa de curso sobre o tema

A

Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) é uma contraprestação paga à União pelo
aproveitamento econômico desses recursos minerais. A responsabilidade pela ﬁscalização de sua arrecadação é atribuição do
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM).
Para manter-se atualizado sobre o assunto, Almir Guilherme,

diretor executivo da ASPACER esteve em São Paulo durante essa
semana participando do Curso “CFEM: Notiﬁcações Administrativas da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos
Minerais”. A iniciativa faz parte de uma série de ações da associação em prol da mineração do setor cerâmico de revestimento
paulista.

Parabéns Ceramistas

N

o próximo dia 28, comemora-se o Dia do Ceramista. A ASPACER, representante do setor cerâmico de revestimento
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paulista deseja sucesso e prosperidade à todos os proﬁssionais
do segmento.

Patrocínio:

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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