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Alex Refrigeração 
oferece soluções em 
condicionadores de ar

Serviço

Energia

Soroban
Escola de Soroban, em Mogi 

das Cruzes, atende alunos de 
diferentes cidades da região. A 
unidade faz parte da Associação 
Cultural de Shuzan do Brasil e, 
todos os anos, os estudantes 
participam do Campeonato Brasi-
leiro de Soroban. De acordo com 
a professora Akiko Nagasawa, a 
competição é uma boa oportuni-
dade para incentivar e treinar o 
conhecimento dos alunos. O evento 
será no dia 30 de setembro, das 9 
às 17 horas, na rua Pelotas, 385, 
na Vila Mariana, em São Paulo.
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Lei nº 13.589, sancionada em janeiro des-
te ano, que obriga a execução do Plano 
de Manutenção, Operação e Controle 
(PMOC), ou seja, a manutenção e lim-
peza dos aparelhos de ar-condicionado 
de prédios públicos e coletivos, como 
centros comerciais e hospitais.

De acordo com Daniel Natan, do se-
tor de marketing da empresa, a higieni-
zação do equipamento é fundamental, 
evitando o mau cheiro e facilitando o 
processo de ventilação nos ambientes, 
inibindo assim a possibilidade de pro-
blemas respiratórios. A recomendação 
é que a limpeza e manutenção dos apa-
relhos seja feita regularmente por um 
profissional especializado.

A Alex Refrigeração está localizada na 
rua Dirce Talarico de Aguiar, 21, no bair-
ro Cidade Boa Vista, em Suzano. Mais in-
formações sobre os serviços oferecidos 
podem ser obtidas pelo telefone 4752-
3892 ou pelo WhatsApp 99861-7065.

Brasileiros ganham medalhas em 
Olimpíada de Matemática
Estudantes brasileiros estão trazendo para o país uma medalha de ouro e quatro de bron-

ze, conquistadas na Olimpíada Internacional de Matemática (IMO, do nome em inglês), 

realizada em ClujNapoca, Romênia. A medalha de ouro foi obtida por Pedro Lucas Lana-

ro Sponchiado, de 17 anos, de São Paulo, classificado na 12ª posição geral no certame, 

que contou com a participação de 594 mil estudantes 

Com a missão de atender as necessi-
dades de seus clientes com êxito, cre-
dibilidade e preços acessíveis, a Alex 
Refrigeração oferece soluções em con-
dicionadores de ar há mais de 15 anos, 
visando se tornar referência no ramo 
para empresas dos mais diferentes se-
tores do Alto Tietê.

Fundada no dia 7 de julho de 2003, pelo 
empreendedor e técnico de refrigeração 
Alexandre Froes, a empresa é especiali-
zada em instalação, manutenção e ven-
da de condicionadores de ar das princi-
pais marcas, e conta com a dedicação e 
eficiência de profissionais experientes 
e qualificados na realização de seu tra-
balho, de acordo com a necessidade de 
cada cliente. Destaque também para a 
segurança com a utilização dos Equi-
pamento de Proteção Individual (EPIs).

Com serviços especializados, a Alex 
Refrigeração auxilia empresas e órgãos 
públicos da região no cumprimento da 

A gratuidade do pagamento 
da conta de luz para as famílias 
de baixa renda que consomem 
até 70 quilowatts-hora por mês 
pode gerar um impacto de R$ 742 
milhões por ano, com aumento 
de 0,5% na conta de luz dos 
consumidores, segundo a Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel). A isenção foi incluída por 
meio de emenda na Câmara dos 
Deputados a projeto de lei que 
viabiliza a privatização de seis 
distribuidoras de energia elétrica 
da Eletrobras. O projeto ainda 
precisa ser aprovado pelo Senado 
e sancionado pelo presidente 
Michel Temer para ter validade. 
Caso a medida seja aprovada, 
os gastos com a medida subirão 
de R$ 2,28 bilhões para R$ 3,02 
bilhões . A tarifa social estabelece 
descontos ao consumidor de 
baixa renda cadastrado no valor 
de 65% no consumo registrado 
de até 30 kWh/mês; de 40% na 
faixa de 31 kWh até 100 kWh/
mês; e de 10% na faixa de 101 
kWh até 220 kWh/mês.

Empresa está localizada rua Dirce Talarico, 21, na região do Boa Vista, em Suzano

Curso de soroban
Crianças Jovens e adultos

Pratique ginástica mental 
através do soroban

matríCulas abertas!

rua Francisco Franco, 215, Centro - mogi das Cruzes
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