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Fórum do Gás acontece na próxima semana – atenção para o novo local

A

2ª edição do Fórum Brasileiro do Gás Natural, evento
que é promovido pela ASPACER, acontecerá no próximo
dia 23, na sede da ALESP – Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo, no auditório Franco Montoro.
A segunda edição do Fórum apresentará as oportunidades
e desaﬁos para o desenvolvimento da cadeia de gás natural no Brasil, com temáticas voltadas para estudos de casos

e propostas para os segmentos da indústria que utilizam o
combustível de forma abundante, que dentre outros assuntos,
apresentará detalhes sobre o programa “Gás para Crescer”,
que propõe novas regras para fomentar o setor no país, por
meio da entrada de mais ofertantes e mais demandantes de
gás. Inscrições e informações: www.aspacer.com.br/forumgasnatural

2º Fórum Brasileiro do Gás Natural
contará com a participação do
presidente-executivo da COGEN

Secretário de Energia e Mineração
conﬁrma participação no 2º Fórum
Brasileiro do Gás Natural

N

ewton Duarte, presidente-executivo da COGEN – Associação da Indústria de Cogeração de Energia participará
como moderador do Painel II da 2ª edição do Fórum Brasileiro
do Gás Natural, discutindo o tema “Cogeração e Geração Distribuída: Oportunidades para o Crescimento do Mercado de Gás
Natural”. Conﬁra abaixo o vídeo em que ele fala da importância
da participação do evento: https://youtu.be/SwwrZbFw9Sk

O

Secretário de Energia e Mineração de São Paulo, João
Carlos Meirelles, conﬁrmou participação no 2º Fórum Brasileiro do Gás Natural. Ele estará presente na abertura do evento
e fará uma apresentação sobre Estratégias do Governo de São
Paulo para o mercado de Gás Natural. A recepção aos convidados será feita a partir das 08h e o evento segue até as 17h30.
Cerca de 150 pessoas são aguardadas.

Gás natural eleva investimento

A

espanhola Gas Natural Fenosa pretende aumentar em 5%
os investimentos na área de distribuição de gás no Brasil
neste ano.
A empresa, que controla as concessionárias CEG e CEG Rio,

no Rio de Janeiro, e a Gas Natural SPS, no sul do Estado de São
Paulo, prevê investir, no total, R$ 428,8 milhões em 2018, além
de mais de R$ 400 milhões em um segundo parque de energia
solar. Fonte: Valor Econômico.

Mérito Cerâmico apresenta show com Dudu Nobre

N

o dia 26 de maio, ceramistas, empresários do setor cerâmico, cadeia produtiva e autoridades têm um encontro
marcado na sede da ASPACER, para mais uma edição do evento
Mérito Cerâmico. Na oportunidade, proﬁssionais do setor serão premiados e receberão um troféu por seu desempenho na
função que atuam nas empresas. O compositor e cantor Dudu
Nobre será a grande atração da noite. Acompanhem em nossos
canais de comunicação, todas as novidades sobre o evento. Informações, comercialização de mesas e convites com Ana Paula:
(19) 3545-9600.

Acompanhe a agenda de Treinamentos na sede da ASPACER na próxima semana

D

urante toda a próxima semana, a sede da ASPACER estará movimentada com os treinamentos realizados com os
proﬁssionais das indústrias. Conﬁra a agenda de programação:

Treinamento - SEP Sistema Elétrico de Potência
Dias: 24,25 e 26/04 e 02,03 e 08/05/2018
Horário: Das 17h30 às 21h30

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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