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SINCER e ASPACER doam respirador à Santa Casa

O

Sincer, do segmento patronal e a Aspacer realizaram essa
semana a doação de um ventilador pulmonar (respirador)
a Santa Casa de Rio Claro. O aparelho é indicado para os casos
graves de coronavírus e só através desses equipamentos é possível assegurar um atendimento seguro e de qualidade aos pacientes. “A doação deste respirador chegou em um momento oportuno para a Santa Casa de Rio Claro. Nas últimas semanas tivemos
um aumento de casos em nossa região e com isso aumento de
internações. Este equipamento fez parte da ampliação de oferta
de leitos destinados ao Covid-19. Somos muito gratos pela iniciativa do SINCER e da ASPACER em nos ajudar neste momento
em que tanto precisamos.”, disse Jorge Pedro – vice-provedor da
Santa Casa, que presta assistência a uma população de 270 mil
habitantes, compreendendo os municípios de Rio Claro, Santa
Gertrudes, Itirapina, Ipeúna, Analândia e Corumbataí.

Luís Fernando Quilici, diretor do SINCER e da ASPACER, Vanderli Della Coletta,
tesoureiro do SINCER e da ASPACER, Jorge Pedro, Vice-Provedor da Santa Casa,
Valmir Carnevali, presidente do SINCER e da ASPACER, Alfredo Lima Júnior, diretor
Administrativo da Santa Casa e Almir Guilherme, diretor do SINCER e da ASPACER.

Novo Minha Casa Minha Vida deve ser anunciado em 15 dias, diz ministro

O

ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, afirmou que nos próximos 15 dias o governo
deve anunciar a reformulação do programa habitacional
Minha Casa, Minha Vida. Ao lado do presidente Jair Bolsonaro e do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o ministro
falou que estão sendo feitas as tratativas finais sobre o
projeto, buscando a redução do juro dos financiamentos e
da taxa de remuneração paga à Caixa, que é a responsável

pela operacionalização do programa. Ainda de acordo com
Marinho, além de menores taxas de juros, o novo programa
prevê estímulo à regularização fundiária e um auxílio para
que imóveis sejam reformados. Essa etapa seria lançada em
parceria com prefeituras. Segundo o ministro, o país tem
de 10 milhões a 12 milhões de imóveis sem escritura. Mais
informações no site da Aspacer (www.aspacer.com.br)
Fonte: O Globo

Multa para quem desrespeita uso obrigatório de máscara já está valendo no
estado de São Paulo

O

estado de São Paulo começa a multar na última quinta-feira (2) as pessoas e os estabelecimentos comerciais que desrespeitarem o uso
obrigatório de máscaras de proteção contra o novo
coronavírus. A nova regra passou a valer no dia 1º
de julho em caráter educativo, mas a partir do dia 02
a punição começou e varia entre R$ 524 e R$ 5 mil.
A medida anunciada pelo governo de São Paulo no iní-

cio desta semana estabelece que a pessoa que for vista
sem máscara em espaços públicos e particulares de uso
comum deve ser multada em R$ 524. Já os estabelecimentos comercias vão pagar R$ 5.025 para cada pessoa que
estiver no local sem a proteção. Há ainda a previsão de
uma multa de R$ 1.380,50 se o estabelecimento não afixar
placas que informam sobre a obrigatoriedade da máscara.
Fonte: G1

Aspacer apoia projeto de lei que
estimula a concorrência no mercado de
gás natural

A

Aspacer em conjunto com outras entidades setoriais,
apoia o Projeto de Lei n. 6407/2013, o chamado Novo
Marco Regulatório do Gás Natural no Brasil, que aguarda votação na Câmara dos Deputados. Se aprovada, a nova lei permitirá o desenvolvimento e a competitividade da indústria do
gás e de outros setores produtivos, o que contribuirá para a
recuperação da economia, possibilitando 60 bilhões em investimentos e a geração de 4 milhões de novos empregos.
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