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Fórum Brasileiro do Gás Natural terá início na próxima segunda-feira

N

esta próxima segunda-feira, 19, tem início um dos maiores
encontros do Brasil sobre energia: o 4º Fórum Brasileiro do
Gás Natural. Realizado pela Associação Paulista das Cerâmicas
de Revestimento (Aspacer), o evento que neste ano será virtual, já conta com mais de 300 participantes inscritos e reunirá 16
painelistas representantes da cadeia produtiva do gás, como
produtores, transportadores, distribuidores, empresas ligadas
ao setor da comercialização do gás natural e energia elétrica,
agências reguladoras, representantes de governos estadual e
do governo federal, e ainda representantes de instituições de
ensino e pesquisa. A edição deste ano, conta o patrocínio da
Thymos Energia, Delta, Innio, NTS além de apoiadores.

Inscrições para o Fórum são limitadas e seguem abertas

A

edição deste ano do 4º Fórum Brasileiro do Gás Natural,
será realizada de forma remota, transmitida ao vivo pela
internet e acontecerá nos dias 19, 20 e 21 de outubro, das
17h30 às 19h. Além de acompanhar o evento ao vivo, as pessoas que se inscreverem poderão, após o encerramento, acessar

também todo o conteúdo de forma assíncrona. As inscrições são
limitadas, seguem abertas e podem ser feitas até o dia do evento
pelo site: www.aspacer.com.br/forumgasnatural. No endereço eletrônico, também é possível acessar a grade completa de programação com todos os painelistas.

Vídeo da CoopASPACER ilustra vantagens em ser associado

A

Cooperativa de Crédito da ASPACER, a CoopASPACER, divulga hoje um vídeo marketing, que trata sobre as vantagens de ser um associado da cooperativa. Confira no link ao
lado.

Aspacer faz acompanhamento de obra da PM em Santa Gertrudes

N

esta quinta-feira (15), o diretor de Relações Institucionais
da ASPACER, Luís Fernando Quilici fez o acompanhamento da obra do novo prédio do Pelotão da Polícia Militar de Santa
Gertrudes. A obra de reforma e ampliação, orçada em R$ 555
mil, é feita pela ASPACER em conjunto com SINCER. O Major
André, do 37º Batalhão da Polícia Militar de Rio Claro acompanhou a visita. Confira no vídeo. Clique Aqui.
Obra contemplará reforma e ampliação

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.: (19) 3545-9600
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

