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Nova sede da PM de Santa Gertrudes está com ritmo avançado nas obras

Foto Arquivo

A

s obras de reforma e ampliação da base da Polícia Militar
de Santa Gertrudes seguem a todo vapor. A iniciativa
de revitalização do prédio vem sendo realizada pelo Sindicato das Indústrias da Construção, do Mobiliário e de Cerâmicas
de Santa Gertrudes (SINCER), entidade patronal, e da Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento (ASPACER).
Nesta semana, o diretor de Relações Institucionais do SINCER e
da ASPACER, Luís Fernando Quilici, esteve acompanhado do Diretor Executivo das entidades, Almir Guilherme, em visita ao local acompanhando as obras, e informou que ela está em fase de
acabamento. “Pudemos verificar que já iniciaram as instalações
de infraestrutura hidráulica, elétrica e de revestimento. A Obra
teve início em setembro do ano passado e deverá ser concluída
até o final deste primeiro trimestre”, destacou ele acrescentando
que, estão sendo investidos no prédio R$ 555 mil.

2º Sargento PM Pires (Comandante da PM de Santa Gertrudes), Almir Guilherme
(Diretor Executivo do SINCER e da ASPACER), Valmir Antonio Marcotulio, (Engenheiro Civil), Vanderli Vitório Della Coletta (Tesoureiro do SINCER da ASPACER),
Luís Fernando Quilici (Diretor de Relações Institucionais do SINCER e da ASPACER)
e Capitão PM Socolowski (Comandante da Primeira Cia de Rio Claro).

Choque de realidade deve marcar o ano de 2021 para a indústria

A

produção industrial deverá crescer na casa de 4,4% em
2021, de acordo com as projeções da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Caso o desempenho projetado se
comprove, o resultado significará pouco mais que um alívio
diante da retração das atividades em 2020, calculada pela CNI

em 3,5%. O fim de ano trouxe indicadores positivos que justificam a expectativa de recuperação das atividades em 2021. “O
vento está a favor, mas não é forte e pode mudar de direção a
qualquer momento”,afirma Rafael Cagnin, economista-chefe do
Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi).

Efeito Home Office amplia pedidos de créditos para reforma e construção

B

anco Bari percebeu um salto na demanda pelo crédito
com garantia de imóvel (CGI), também chamado de
home equity. A quantidade de contatos de clientes à procura
desta modalidade de empréstimo saltou de 522 no primeiro semestre para 7.000 no segundo semestre de 2020. Os contratos

partiram de pessoas interessadas no CGI como opção de crédito
pessoal para bancar construção ampliação ou reformas de casas
e apartamentos. Segundo o banco, muitos clientes informaram
estar renovando as residências por que agora passam mais tempo no local por causa da pandemia.
Fonte: Jornal Estado de São Paulo

Governo assegura garantia do atendimento de energia elétrica em 2021

O

Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) se
reuniu, nesta semana, e avaliou, dentre outros assuntos, as condições de suprimento eletroenergético ao Sistema
Interligado Nacional (SIN). Conforme informado pelo Operador
Nacional do Sistema Elétrico (ONS), apesar do aumento verificado no último mês das chuvas nas principais bacias hidrográficas de interesse do SIN, ainda não houve reversão das
atuais condições adversas de atendimento, tendo sido observada, em dezembro de 2020, a segunda pior afluência para

o SIN no histórico de 90 anos. Em termos de armazenamentos
equivalentes, foram verificados, ao final de dezembro, os piores
valores da última década nos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste
e Sul, correspondentes a 18,7% e 27,4%. Ainda assim o comitê
reiterou a garantia do suprimento de energia elétrica em 2021
aos consumidores brasileiros, com o compromisso da manutenção
da prestação dos serviços pelo setor elétrico brasileiro no cenário
atual e futuro, após a plena retomada das atividades econômicas
e crescimento do País.

CoopAspacer está com taxas incríveis para pagamento de IPVA

A

CoopAspacer está com
uma taxa incrível para
pagamento do seu IPVA. Faça
o pagamento do seu IPVA à
vista e parcele em até 10 vezes com uma taxa que só o cooperado da CoopAspacer tem.
Confira a novidade no vídeo
desta semana.
Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.: (19) 3545-9600
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

