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Falta menos de um mês para o Forn&Cer

D

e 11 a 13 de junho, a sede da ASPACER será sede do Encontro Internacional de Fornecedores para Cerâmica e Mineração – Forn&Cer. Para o evento, são esperados mais de 6.000
visitantes nacionais e internacionais e a presença dos principais
fabricantes e fornecedores do setor de todo o mundo. Países
confirmados: Brasil, França, Alemanha, Itália, Espanha, China e
Estados Unidos.

Baixe o Aplicativo Oficial da Feira e fique por dentro de todas as novidades

A

gora você pode ter as informações sobre o Forn&Cer
2019 de forma muito mais rápida e eficiente. O aplicativo do evento já está disponível para download nos sistemas
operacionais Android ou iOS. Muitos são os benefícios aos visitantes, dentre eles, realizar o credenciamento online, visualizar as informações sobre os expositores, marcar as atividades
favoritas de acordo com os dias e receber o aviso, além de

acompanhar os horários e localizações das atrações e acessar
a programação completa do 8º Congresso da Indústria Cerâmica de Revestimento e do 3º Fórum Brasileiro do Gás Natural.
Acesse:
(IOS
https://itunes.apple.com/us/app/forn-cer-2019/id1461888487?mt=8) e (ANDROID https://play.
google.com/store/apps/details?id=br.com.neopixdmi.fornecer2019)

Energia: setor cerâmico defende nova política para o gás natural

A

ASPACER, representada por Maurício Borges, diretor executivo da ANFACER e outras associações industriais se reuniram hoje, 17, com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para discutir as principais diretrizes do projeto do Novo
Mercado de Gás. Esse era um encontro que havia sido pedido
em março pelas entidades e foi a primeira de duas reuniões das
associações com membros do governo.

O preço da energia tem sido debatido com destaque nos últimos meses, principalmente depois que a Arsesp autorizou aumento acima de 30% para o gás natural industrial a ser praticado
pela Comgás. A decisão gerou reclamações fortes da indústria,
que, posteriormente, conseguiu baixar para 23% o reajuste. A
ASPACER teve papel de destaque na negociação com o governo.

Segundo encontro será com o Comitê de Promoção da Concorrência do Mercado
de Gás Natural do Brasil

P

ara dar continuidade a essa discussão, Luís Fernando
Quilici – diretor de relações institucionais e governamentais da ASPACER estará em Brasília, no próximo dia 20, na
sede do Ministério de Minas e Energia (MME) a convite do
Secretário-Executivo Adjunto, Bruno Eustáquio de Carvalho,
para encontro com membros do Comitê de Promoção da Con-

corrência do Mercado de Gás Natural do Brasil, composto pelos Ministérios da Economia e de Minas e Energia, Cade, ANP
e EPE. Além da ASPACER, as demais entidades empresariais
de consumidores do gás natural também estarão presentes e
apresentarão suas considerações acerca do estudo proposto
pelo governo.

Tema será pauta de discussão na 3ª edição do Fórum Brasileiro do Gás Natural

“

O 3º Fórum Brasileiro do Gás Natural realizado dentro
desse contexto de transformações permitirá esse debate
sob diversos olhares em relação ao desenvolvimento da cadeia
produtiva e a abertura do mercado de gás natural, beneficiando toda a sociedade brasileira”, destaca o diretor de relações
institucionais e governamentais da ASPACER e CEO do Fórum
Brasileiro do Gás Natural, Luís Fernando Quilici. A 3ª edição
do Fórum Brasileiro do Gás Natural será dia 11 de junho, na
sede da ASPACER e apresentará o tema “O novo cenário da
indústria do gás natural”. O evento discutirá 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. Informações: www.aspacer.com.br/forumgasnatural

Inscrições abertas para o treinamento “Entendendo a Norma de Desempenho” no
CCB

M

arcado para o dia 3 de junho, das 8 horas às 17 horas,
o CCB oferecerá o curso “Entendendo a Norma de Desempenho, NBR 15575/13 – Abordagem geral e conceitual”,
com o objetivo de proporcionar uma visão panorâmica para todos os sistemas abordados nas outras cinco partes da norma.
O treinamento faz parte do “CCB Capacita”, projeto que promove diversos treinamentos da área durante todo o ano. Podem
participar engenheiros civis, arquitetos, gerente e analistas de
qualidade e de suprimentos de construtoras. Serão abordados,
com foco principal na estrutura da norma, os temas: Escopo,

vigência e abrangência; Principais termos e definições; Níveis
de desempenho; Incumbência dos intervenientes (fornecedor
de insumo, material, componente e/ou sistema, Projetista,
Construtor e Incorporador, Usuário); Avaliação de desempenho; Implantação / Entorno; Segurança e estabilidade; Segurança contra incêndio; Segurança no uso e na operação; Estanqueidade; Durabilidade e manutenibilidade; Funcionalidade
e acessibilidade; Conforto tátil e antropodinâmico e Adequação
ambiental. Mais informações e as inscrições podem ser acessadas pelo e-mail comunicação@ccb.org.br.
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