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A Diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou no últi mo dia 19, durante Reunião Pública, o reajuste tarifário 
da Elektro Eletricidade e Serviços S/A. Os novos valores serão aplicados a parti r de 27/8 para 2,4 milhões de unidades consumido-

ras localizadas em 223 municípios do estado de São Paulo e cinco do Mato Grosso do Sul. O efeito médio por classes de tensão são: alta 
tensão (>2,3 kv), a variação será de 40,7%; baixa tensão (<2,3 kv), 35,97% e média (baixa tensão e alta tensão), a variação será de 37,78%. 
Mais informações: www.anell.gov.br

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti  

Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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Novas tarifas para consumidores da Elektro (SP) entram em vigor a parti r de 27/8

Cerâmica Vidro Real e Grupo Siti  B&T são 
os novos associados da Aspacer

A Aspacer informa que a Cerâmica Vidro Real é a mais nova 
associada à enti dade. Localizada na cidade de Mogi-Mirim, 

no interior do estado de São Paulo, a Cerâmica Vidro Real é espe-
cializada em pasti lhas cerâmicas. Mais informações: www.vidro-
real.com. O Grupo SITI-B & T é destaque na produção mundial de 
sistemas completos a serviço da indústria de cerâmica. Com uma 
forte presença em todos os mercados, oferece soluções tecnológi-
cas em equipamentos e serviços e ingressou como sócio-colabora-
dor da enti dade. Informações: www.siti bt.com.

A Peronti  Suplementos Industriais realizará no dia 26 de agos-
to, às 19h30, na sede da Aspacer, um Workshop sobre as-

suntos técnicos ligados ao uso de correias, cálculos de transmissão 
e tensionamento, além de economia de energia elétrica. O treina-
mento será realizado por Cleber Souza, engenheiro mecânico, com 
experiência no mercado de correias industriais. Mais informações: 
(16) 2106-0330.

Peronti  Suplementos Industriais realiza 
Workshop na sede da Aspacer

O Grupo Rocha realizou durante essa semana a Sipat (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho) para os funcionários 
da empresa, sobre o tema: “Trabalhando com segurança toda hora, nossa vida só melhora”. Assuntos como: alcoolismo e tabagis-

mo, planejamento fi nanceiro, moti vação, comprometi mento com trabalho e direção defensiva, foram passados através de palestras aos 
funcionários. O encerramento da Sipat acontece hoje, às 17h, na sede da Aspacer. Os temas abordados serão: relacionamento interpes-
soal e trabalho em equipe. 

Sipat Grupo Rocha

Tracbel realiza Feirão no próximo fi m de 
semana

Hoje (22) e amanhã (23), das 08h às 18h, a Tracbel Sumaré irá 
disponibilizar sua linha de equipamentos Volvo com preços 

e condições imperdíveis para compradores. Uma excelente opor-
tunidade para adquirir ou renovar a frota das empresas. Endere-
ço: Av. 1, 555 – Chácara Reunidas – Anhanguera – Sumaré – SP.

Durante essa semana, na escola SENAI “Manoel José Ferreira”, em Rio Claro,foram realizados a instalação e treinamento dos profes-
sores para manuseio de um novo equipamento adquirido  para o Núcleo de Tecnologia Cerâmica, o Microscópio de Aquecimento 

e Flexímetro Ópti co da empresa italiana ESS. Este equipamento será capaz de realizar análises quanti tati vas de fusibilidade de materiais, 
ponto de amolecimento, acoplamento massa-esmalte, dilatação térmica, deformação piroplásti ca de placas de revesti mento etc. Será 
mais uma importante ferramenta de desenvolvimento tecnológico, a serviço das empresas da região. Estarão abertas as inscrições para 
o curso técnico em cerâmica de 13 a 27 de Outubro de 2014, para início em Janeiro de 2015. Serão duas turmas, nos períodos tarde e 
noite. O curso é gratuito, e após o término, o aluno tem direito a solicitar o CRQ no Conselho Regional de Química. Maiores informações 
pelo telefone: 3522-4950. 

SENAI adquire novo equipamento para aprimoramento do setor cerâmico

Petrobras e YPFB acertaram no últi mo dia 18, o início de negociações para a ampliação do contrato de compra de gás natural da Bolí-
via, que termina em 2019, informou a estatal boliviana. Os dois países estão ligados por um convênio bilateral que entrou em vigor 

em 1999 e, atualmente, a Bolívia entrega 31 milhões de metros cúbicos diários (mmcd) de gás natural ao Brasil. A Bolívia vendeu em 2013 
o total de 5,459 bilhões de dólares em gás, sendo cerca de 60% para o Brasil e o restante para a Argenti na. A venda de gás corresponde a 
mais de 50% do total das exportações da Bolívia.

Brasil e Bolívia negociam ampliação de contrato de compra de gás

A demanda brasileira por energia deve dobrar até o ano de 
2050, passando de 267 para 605 toneladas de petróleo equi-

valente (TEP) por ano, com importante parti cipação do gás natu-
ral e da eletricidade no transporte e nas residências. A projeção é 
do estudo Demanda de Energia 2050, elaborado pela Empresa de 
Pesquisa Energéti ca (EPE). O trabalho aposta em novidades no ce-
nário energéti co brasileiro, como a inserção em massa de veículos 
elétricos e o crescimento da geração distribuída de eletricidade em 
residências e indústrias. O estudo deve ser concluído entre o fi nal 
de 2014 e o início de 2015. Fonte: Brasil Econômico.

Demanda por energia no Brasil dobrará 
até 2050, diz EPE


