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Confraternização 2018: Capital Inicial na sede da ASPACER

R

enomada banda de rock brasileira, Dinho Ouro Preto e
seus companheiros apresentarão no dia 24 de novembro,
à partir das 20h30 na sede da ASPACER, seus maiores sucessos.
A banda será a atração principal do Jantar de Confraternização,

evento famoso promovido pela associação que reúne empresários, proﬁssionais e autoridades.
Informações sobre mesas e convites com Ana Paula (19)
3545-9600.

Com início de chuvas, comitê decide não ligar termelétricas mais caras

C

om o início do período chuvoso, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) reaﬁrmou nesta semana,
a decisão de não despachar usinas termelétricas mais caras, fora
da ordem de mérito de custo. A operação dessas usinas começou
em setembro, permanecendo ligadas até a primeira semana de
outubro, em razão do baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas.

O comitê também decidiu, a partir das melhores condições de
suprimento do sistema elétrico, que não há necessidade de continuar com reuniões semanais. “Caso haja alteração signiﬁcativa
das condições de suprimento até a próxima reunião ordinária do
Comitê, prevista para 7 de novembro de 2018, poderá ser agendada reunião extraordinária”, disse o CMSE.
Fonte: Agência Brasil

ASPACER revela ganhadores do 6º Concurso de Desenho Infantil

A

ASPACER e o SINCER com o apoio de suas associadas e
parceiros promoveram o “6º Concurso de Desenho Infantil” para escolha o cartão oﬁcial das festividades de ﬁnal de
ano, com o tema “A Cidade que eu Quero para Viver”. O evento
contou com o patrocínio do Grupo de Saúde Santa Filomena,
Hospital Unimed Rio Claro e Thymos Energia.

Categoria De 08 a 09 Anos

Conﬁra abaixo os ganhadores e suas premiações:
Categoria De 06 a 07 Anos

5º Lugar – Ana Beatriz Graciano - Grupo Embramaco
4º Lugar – Miguel dos Reis Mol de Souza - Cerâmica Alfagrês
3º Lugar – Daniel Ferracini do Nascimento - Grupo Incopisos
2º Lugar – Ester Maria Mol de Souza - Cerâmica Alfagrês
1º Lugar – Maysa Odacy Soares de Oliveira - Cerâmica Carmelo Fior.
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- Henrique Pedrosa de Lima - Grupo Rocha
- João Pedro Gregório Silvério - Urnas Bignotto
- Maria Júlia Beloto - Cerâmica Villagres
– Letícia Do Nascimento- Esmaltec
– Clara Garcia Bernardo- Cerâmica Alfagrês

Categoria De 10 a 11 Anos
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– Gisele Bastos de Oliveira - Cerâmica Almeida
– Giovana Milani Candido - Cerâmica Formigrês
– Matheus Pim Buoro - Cerâmica Villagrês
– Ricardo Henrique Klem Keller - Delta Cerâmica
- Ana Beatriz Dantas Pinhatti - Delta Cerâmica

Capital de giro da Caixa tem taxa diferenciada para empresas verdes

A

Caixa estipulou dia neste mês de outubro taxa de juros
de 0,83% a.m. na linha de capital de giro do banco para
“clientes verdes”, empresas que proporcionam o uso sustentável dos recursos naturais. Comparada com a taxa regular da
modalidade, a redução é de 0,7 p.p.. Podem contratar com essas condições empresas com faturamento bruto anual de até
R$ 30 milhões.
Para o diretor de Produtos de Varejo da Caixa, Humberto Ma-

galhães, o intuito é contribuir com a sustentabilidade, o meio
ambiente e criar iniciativas para fomentar a economia verde. “A
Caixa é conhecida no mercado por oferecer aos seus clientes as
melhores taxas de juros e condições de pagamento, com linhas
de crédito adequadas a empresas de todos os tamanhos, viabilizando projetos que ajudam nossos clientes na realização de
investimentos e contribuem para uma melhor gestão do ﬂuxo
de caixa”, comenta.
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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