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Foi realizado ontem (17), a primeira reunião do Conselho 
Administrativo da ASPACER, presidido por Valmir Carnevali.  

Na ocasião, o Conselho aprovou por unanimidade, a concessão 
do Título de Sócio Honorário para o deputado Federal  Mendes 
Thame (PV-SP). A  honraria  foi concedida devido a história de 
vida e ao engajamento do parlamentar  no incentivo e na defesa 
da indústria de revestimento cerâmico ao longo de todos os seus 
mandatos. 

Na mesma reunião, o Conselho também esteve reunido com 
a diretoria da Comgás, representada por Carlos Eduardo Frei-
tas Brescia - Diretor de Assuntos Regulatórios e Institucionais, 
Antônio Henrique Costa Gross - Gerente Executivo de Relações 
Institucionais e Sérgio de Almeida Pais - Gerente Executivo de 
Vendas. 

ASPACER concede Título de Sócio Honorário à Mendes Thame

O período tradicionalmente úmido começou em dezembro, 
mas as chuvas surpreenderam especialistas e têm fi cado 

abaixo da média histórica, elevando os preços de energia e 
antecipando as projeções de retorno da bandeira amarela, com 
cobrança adicional sobre a conta de luz. Dezembro e janeiro 
já são considerados meses “perdidos” em termos de recupe-
ração dos reservatórios das hidrelétricas. A depender do de-
sempenho de fevereiro, mês importante no regime de chuvas 
anual, a bandeira verde pode dar lugar a amarela já em março, 
apontam especialistas. Para João Carlos Mello, presidente da 
Thymos Energia, o acionamento da bandeira amarela vai de-

Sem chuva, bandeira amarela pode voltar antes do esperado

O Ministério das Cidades divulgou no fi nal de 2018 uma sé-
rie de instruções normativas na edição extra de 31 de de-

zembro do Diário Ofi cial da União. A principal novidade consistiu 
na redução do valor dos subsídios concedidos individualmente na 
aquisição da casa própria para famílias com renda de até R$ 2,6 
mil do Programa Minha Casa, Minha Vida. Com isso, o governo 
atendeu a uma demanda do setor de habitação popular, possibi-

Subsídios no Programa Minha Casa, Minha Vida mudam

litando que um número maior de unidades seja contratado com 
o mesmo montante global de subsídios.Caiu de R$ 1,6 mil para 
R$ 1,2 mil o limite da renda familiar mensal para o recebimento 
do valor máximo de subsídio, que é de R$ 47,5 mil. A partir dessa 
faixa, o desconto no valor do imóvel varia conforme a renda e a 
localização da unidade habitacional, sendo limitado a no máximo 
R$ 29 mil.                                                        Fonte: Sinduscon

A ASPACER em parceria com o SESI Rio Claro, realiza na 
próxima semana, a 2ª edição do Projeto Férias na ASPA-

CER com o tema “A cidade que eu quero para viver”. A atividade 
acontece de 21 a 25 de janeiro, das 13h às 17h e será voltada 
para os fi lhos dos funcionários das cerâmicas associadas com 
idade de 05 a 12 anos. Uma ação inovadora de Responsabilidade 
Social, que irá abordar de forma lúdica e diferenciada a consci-
ência ambiental, através de Cinema, Artesanato, Ofi cinas, Meio 
Ambiente, Recreação e Esportes. Mais informações com Maria 
Fernanda: (19) 3545-9600. O evento conta com o patrocínio da 
Unimed Rio Claro e Thymos Energia.

Projeto Férias na ASPACER acontece na próxima semana

De 12 a 15 de março, acontece mais uma edição da Expo 
Revestir. As empresas associadas à ASPACER, partici-

pantes do evento, terão desconto especial na edição da Revista 
da entidade que circulará na feira, com cerca de 5.000 exem-
plares. Mais informações com Ana Paula: anapaula@aspacer.
com.br.

Revista ASPACER oferece plano especial para os participantes da Expo Revestir 

pender das chuvas de fevereiro. O critério de acionamento das 
bandeiras leva em conta a projeção de chuvas e também o 
risco hidrológico (medido pelo fator GSF, na sigla em inglês). O 
retorno da amarela signifi caria um custo adicional de R$ 1,00 a 
cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. No mercado livre 
de energia, os preços já respondem à frustração das chuvas de 
verão. Na semana passada, a Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica (CCEE) informou que o preço de liquidação das 
diferenças (PLD) subiu 20% nos submercados Sudeste e Sul, 
para R$ 166,17/MWh. 

Fonte: Valor Econômico.
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