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Bandeira tarifária deve ﬁcar vermelha até o ﬁm do ano

O

diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico
(ONS), Luiz Eduardo Barata, avaliou que a bandeira tarifária poderá continuar vermelha até o ﬁnal do ano, apesar de
reconhecer que a deﬁnição não é atribuição do órgão. Isso deve
ocorrer, segundo ele, porque, mesmo com o início do período

chuvoso, as térmicas deverão continuar ligadas devido à escassez hídrica. Luiz Eduardo Barata participou do seminário O Futuro do Setor Elétrico Brasileiro: Desaﬁos e Oportunidades, promovido nesta semana no Rio de Janeiro, pela Associação Brasileira
de Companhia de Energia Elétrica (ABCE). Fonte: Agência Brasil

Feirão Morar Bem poderá se concretizar

V

oltado a servidores públicos do Estado de São Paulo que
receberão um subsídio entre R$ 5 mil e R$ 40 mil, e aberto
a toda a população, o 3º Feirão Morar Bem, Viver Melhor poderá acontecer nos dias 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro,
no Ginásio do Ibirapuera. Se o evento organizado pelo governo
do Estado e apoiado por Abrainc, Secovi-SP e SindusCon-SP se
concretizar, serão comercializados imóveis de até R$ 220 mil,

situados na capital e Região Metropolitana de São Paulo. Na ocasião, o gerente geral de Crédito Imobiliário do Banco do Brasil,
Guilherme Mendes Patricio, fez uma apresentação sobre a situação desses ﬁnanciamentos. Patricio informou que o banco ainda
dispõe, até o ﬁnal de 2018, de mais R$ 700 milhões para ﬁnanciamentos no SBPE e de recursos para ﬁnanciar 4 mil unidades
habitacionais no Minha Casa, Minha Vida.

Fonte: Sinduscon

MME faz consulta sobre planejamento da transmissão de energia elétrica

O

Ministério de Minas e Energia (MME) abriu consulta pública para debater as diretrizes para o planejamento da
transmissão de energia elétrica. O objetivo é debater desde a
concepção de estudos sobre a expansão do sistema, melhorias

nas instalações existentes, elaboração do Plano de Outorga até a
previsão de realização de leilões anuais. As contribuições podem
ser enviadas até o dia 15 de outubro.
Fonte: Agência Brasil

ASPACER promoverá o 6º Concurso de Desenho Infantil

A

ASPACER e o SINCER, com o apoio de suas empresas
associadas e parceiros, promoverão o “6º Concurso de
Desenho Infantil” para ser o cartão de Natal e Ano Novo dessas entidades. O concurso terá como tema: A CIDADE QUE
EU QUERO PARA VIVER. As inscrições serão efetivadas automaticamente com a entrega dos desenhos e seguem até 28
de setembro no Departamento Pessoal ou Departamento de
Recursos Humanos das empresas associadas.
Poderão inscrever-se ﬁlhos e/ou enteados de funcionários das
empresas associadas à ASPACER e ao SINCER. Nas condições

estabelecidas no regulamento serão escolhidos, por uma Comissão Julgadora, os cinco desenhos melhores classiﬁcados em
cada faixa etária.
O Concurso visa promover, envolver, valorizar e inserir os ﬁlhos e ﬁlhas dos colaboradores das empresas associadas à ASPACER e ao SINCER no ambiente de trabalho dos pais. Poderão
inscrever-se crianças que tenham entre 06 e 11 anos de idade.
É vetada a participação no Concurso de parentes e ﬁlhos e
ﬁlhas de funcionários ou aﬁns das entidades Organizadoras ou
de membros da Comissão Julgadora.

BMR/WM Comercial LTDA é o mais novo sócio colaborador da ASPACER

A

BMR/WM Comercial LTDA é o mais novo sócio colaborador
da ASPACER. A empresa atua no setor de equipamentos
para indústria cerâmica, química, alimentícia, projetos e assistência técnica além de contar com a representação de ﬁrmas
italianas de produção de equipamentos para Indústria Cerâmica
e pedra para acabamento ﬁnal.

A BRM/WM Comercial faz ainda a compra e revenda de máquinas, peças de reposição e insumos. assistência técnica permanente, montagem e a instalação de equipamentos. A empresa é representante também das marcas BMR e PREMIER. Mais
informações podem ser acessadas pelo site www.wmcomercial.
com.br
Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.: (19) 3545-9600 com Henry Vilella
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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