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A Potencial Manutenção e Comércio de Equipamentos Ltda. 
é referência no setor elétrico pela competência de seus 

profi ssionais, pela excelente infraestrutura e pela qualidade, 
confi abilidade, presteza e inovação das soluções que oferece. 
A empresa se destaca por serviços especializados em instala-

Potencial confi rma participação na 9ª edição do Forn&Cer

9ª edição: Servitech participa 
do Encontro Internacional de 
Fornecedores e Cerâmicas

A Servitech possui uma ampla linha de equipamentos para 
indústrias cerâmicas. A divisão de equipamentos da em-

presa mantém as mais conceituadas marcas de máquinas, 
componentes, e instrumentos de produção e controle de qua-
lidade, com equipe de vendas e assistência técnica em Tuba-
rão (SC) e Santa Gertrudes (SP), com distribuição para todo o 
Brasil. Por mais um ano consecutivo, a empresa participará do 
Forn&Cer, de 20 a 22 de junho. 

O Prêmio FIESP de Mérito Ambiental, instituído em 1995, 
objetiva distinguir e homenagear projetos que demons-

trem a preocupação e o empenho da indústria paulista quanto à 
melhoria da qualidade ambiental. O Projeto Sustent´Arte, uma 
iniciativa do SESI, Prefeitura de Santa Gertrudes e Cordeirópolis 
e ASPACER/SINCER recebeu no último dia 06, na sede da FIESP, 
o prêmio Destaque no quesito Responsabilidade Socioambiental. 
Na edição 2017 do prêmio, ao todo 15 cases foram considera-
dos na temática responsabilidade social. Além do Sustent´ARTE 
projetos de outras empresas foram selecionadas: AES Eletro-
paulo, Concessionária Auto Raposo Tavares, Copastur Viagens e 
Turismo, Visafértil e Votorantim Cimentos. Destaque para Maria 
Fernanda Rodrigues dos Santos, marketing institucional da AS-
PACER/SINCER que representou a entidade na premiação.

Sustent´Arte é escolhido no 23º Prêmio FIESP de Mérito Ambiental

Ao incorporar as operações da Elektro Redes S.A., a Neoe-
nergia se tornará a maior distribuidora de energia do Brasil 

em termos de número de clientes e de base de ativos regu-
latórios (RAB, na sigla em inglês). Além disso, dará à Previ e 
ao Banco do Brasil uma oportunidade para sair da empresa, ou 
reduzir suas participações. A nova companhia, conforme infor-
mação, terá uma receita bruta agregada de € 7,93 bilhões (R$ 

Neoenergia incorpora Elektro e se torna maior distribuidora
30,5 bilhões). No ano passado, a Neoenergia obteve R$ 22,2 
bilhões; a Elektro, R$ 4,5 bilhões. Atualmente, a Previ detém 
49% do capital da Neoenergia; a Iberdrola, 39%; e o Banco do 
Brasil, 12%. Com a incorporação, o grupo espanhol (dono de 
99,99% da Elektro) será titular de 52,45% do capital da empresa 
combinada, a Previ fi cará com 38,21%; e o BB-BI, por sua vez, 
vai deter 9,35%. Fonte: Valor Econômico

ção, manutenção e ensaios de equipamentos elétricos de alta e 
média tensão como transformadores, disjuntores, seccionado-
ras, redes aéreas, cabines, entre outros. A empresa confi rmou 
presença na 9ª edição do Forn&Cer. Mais informações: www.
aspacer.com.br/fornecer.

Cadastro para visita ao Forn&Cer 
está disponível no site

Para que os profi ssionais das cerâmicas possam visitar o 
Forn&Cer 2017, já está disponível no site da ASPACER o 

link para inscrição. As cerâmicas devem efetuar o cadastro o 
mais rápido possível, para a confecção dos crachás. Quem não 
efetuar a inscrição online, também poderá providenciar o cra-
chá na hora, na entrada do evento. Mais informações através 
do: www.aspacer.com/fornecer.
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Para saber mais sobre esses 
assuntos, entre em contato

Tel.:  (19) 3545-9600 com Thais Fiório
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

1º FÓRUM BRASILEIRO 
DO GÁS NATURAL

20 | JUNHO | 2017
Santa Gertrudes | São Paulo

Patrocínio:

Nos dias 21 e 22 de junho, a ASPACER sediará o 7º Congres-
so da Indústria Cerâmica de Revestimento. 

Palestras técnicas que envolvem equipamentos, tecnologia, 

Confi ra a programação e participe do 7º Congresso da Indústria Cerâmica de 
Revestimento

serviços, energia e mineração acontecerão nos auditórios da As-
sociação. Participe! Informações e inscrições: www.aspacer.
com.br/congresso


