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7º Congresso da Indústria Cerâmica 
de Revestimento movimentou a sede 
da ASPACER 

Durante os dias 21 e 22 de junho, a ASPACER sediou o 
7º Congresso da Indústria Cerâmica de Revestimento e 

reuniu diversos profi ssionais do segmento. Palestras técnicas 
que envolvem equipamentos, tecnologia, serviços, energia e 
mineração foram apresentadas por especialistas nos auditórios 
da Associação. Um agradecimento especial ao Comitê Técni-
co: Eder Pereira – Delta Porcelanato, Rogers Rocha – Grupo 
Rochaforte, Paulo Sérgio Gonçalves – SENAI Rio Claro, Celso 
Joaquim – Cerâmica Villagres, Marcos Serafi m – CCB, Anselmo 
Ortega Boschi – UFSCar/ Larc, Fábio Melchiades – CRC, Maria 
Fernanda Rodrigues dos Santos – ASPACER e Joseane Borgi – 
Viva Cerâmica.

A ASPACER promoveu no último dia 20, em Santa Gertrudes 
– SP, o 1º Fórum Brasileiro do Gás Natural, com o tema 

“Novos Desafi os para a Indústria do Gás”. O evento contribuiu 
para a criação de um ambiente estratégico de discussões, tra-
zendo um balanço do atual cenário mercadológico e regulatório 
da comercialização do gás natural no Brasil e suas perspectivas 
para os agentes na agenda do setor em 2017. Participaram re-
presentantes do governo federal, estadual, associações nacio-
nais, empresariais, universidades, representantes da Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo e da Câmara dos Deputados.

Ao fi nal do dia de atividades do 1º Fórum Brasileiro do Gás Na-
tural, Symone Araújo – Diretora do Departamento de Gás Natural 
da Secretaria de petróleo, gás natural e combustíveis renováveis 
do Ministério de Minas e Energia recebeu das mãos do presiden-
te da ASPACER, Benjamin Ferreira Neto e do diretor e CEO do 1º 
Fórum do Gás Natural, Luís Fernando Quilici, uma placa no for-
mato de um revestimento cerâmico parabenizando suas ações. 
“Fiquei emocionada e surpresa com essa homenagem”, declarou

1º Fórum Brasileiro do Gás Natural reuniu autoridades do setor

Semana movimentada na sede da ASPACER. A abertura ofi -
cial do Encontro Internacional de Fornecedores, Cerâmica e 

Mineração (Forn&Cer), aconteceu no último dia 20, e contou com 
a presença de autoridades, expositores, visitantes e imprensa, 
que acompanharam o corte da fi ta. 

Durante os demais dias de evento, a sede da ASPACER fi cou 
movimentada e o objetivo do evento, de promover relaciona-
mento, foi cumprida. 

Forn&Cer 2017: sucesso de 
participação e bons negócios

Governo vai leiloar área para mineração

O governo vai leiloar áreas para prospecção mineral. As licitações serão virtuais, por meio do site da Receita Federal. Cerca 
de 20 mil áreas já podem fi car disponíveis para pesquisa e lavra mineral. O primeiro leilão deve ocorrer até dezembro, disse 

o secretário de Geologia e Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, Vicente Lôbo. Nessa primeira 
licitação devem ser ofertadas cerca de mil áreas, majoritariamente localizadas no sudeste do Pará, norte de Mato Grosso e su-
deste do Amapá. Nesses locais, há indícios de reservas de minerais metálicos, como minério de ferro, cobre, níquel e zinco; não 
metálicos, como fósforo e potássio; e lítio. Os editais devem fi car disponíveis por 120 dias para análise dos interessados. Fonte: 
Estado de S.Paulo.
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Glalson Chamon da Silva – vice prefeito de Santa Gertrudes, Rogério Pascon – prefeito de 
Santa Gertrudes, Benjamin Ferreira Neto – presidente da ASPACER, Valmir Carnevale – 
vice-presidente da ASPACER, Willian Bento – vereador de Santa Gertrudes, Vanderli Della 
Colett a – tesoureiro da ASPACER, Heitor Ribeiro de Almeida Neto – presidente da ANFACER, 
João Vitt e – representando o deputado estadual Aldo Demarchi, Luís Fernando Quilici – 
diretor de relações insti tucionais e governamentais da ASPACER e Almir Guilherme – diretor 
executi vo da ASPACER ao fundo.

Symone Christi ne de Santana Araújo, Benjamin Ferreira Neto e Luís Fernando Quilici.

Luís Fernando Quilici – diretor de relações insti tucionais e governamentais da ASPACER, An-
selmo Ortega Boschi – curador do 7º Congresso e Benjamin Ferreira Neto – presidente da AS-
PACER parti ciparam da mesa de abertura do evento e deram as boas vindas aos parti cipantes.


