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Governo quer leiloar 9 
hidrelétricas

Mesmo com a dificuldade recente 
para a emissão de licenças am-

bientais para hidrelétricas, o governo fe-
deral pretende oferecer um cardápio de 
nove usinas do tipo nos leilões de energia 
este ano. Os projetos somam pouco mais 
de 8,5 mil megawatts (MW) de capacidade 
instalada, volume superior ao da hidrelé-
trica de Tucuruí, de 8, 370 mil MW, a se-
gunda maior do país. Fonte: Valor Econômico.

Atualmente a demanda de gás natural no Brasil é de 40,6 mi-
lhões de metros cúbicos/dia, segundo o Ministério de Minas 

e Energia. Uma demanda que, até 2022, vai mais que dobrar e che-
gar a 89,7 milhões de metros cúbicos/dia. É para transportar todo 
esse gás natural que o governo quer ampliar a rede de dutos em 
todo o país. Por isso, foi lançado o Plano Decenal de Expansão da 
Malha de Transporte Dutoviário (Pemat). O plano está em consulta 
pública e foi debatido em encontro da Frente Parlamentar Mista 
Pró-Gás Natural, realizado no último dia 12. Luís Fernando Quilici, 
diretor de relações institucionais da entidade participou da mesa 
de trabalhos do encontro.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-1145 com Roberto de Macedo

Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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Comece a preparar sua 
declaração de IR 2014

Dentro de três semanas, cerca de 
27 milhões de contribuintes come-

çarão a entregar à Receita Federal as de-
clarações do Imposto de Renda deste ano 
sobre os rendimentos obtidos em 2013. A 
Receita vai divulgar, nos próximos dias, as 
principais regras para a entrega das decla-
rações. A entrega deve começar no dia 5 
ou 6 de março com prazo final para 30 de 
abril. Fonte: Folha de S.Paulo.

Aspacer participa de reunião em Brasília

Porto de Santos registra 
congestionamento

Uma semana após o governo lançar o monitoramento do 
fluxo de caminhões destinados a Santos (SP) – que, entre 

outros pontos, determina o agendamento prévio das carretas – a, 
principal via do porto ficou parcialmente congestionada na última 
terça-feira, dia 12. Os problemas foram causados pelo descumpri-
mento da regra pela Caramuru, que explora o Terminal 39. Segun-
do a companhia de Engenharia de Tráfego (CET) da cidade, os ca-
minhões formaram uma fila de cerca de 1,3 quilômetro nas duas 
faixas da Avenida Governador Mário Covas. Fonte: Valor Econômico.

Cerâmicas se unem para combater incêndio

Por conta da estiagem, no último dia 12, um incêndio tomou 
conta da mata que circunda a cerâmica Villagres, localizada 

na Rua Vereador Gumercindo Fernandes Pereira s/n., Jardim Par-
que Industrial, em Santa Gertrudes. Com apoio da Aspacer, atra-
vés da coordenadora dos Grupos de Excelência, Maria Fernanda 
Rodrigues dos Santos, caminhões pipas foram solicitados para 
sanar o problema. As cerâmicas e funcionários que auxiliaram 
no combate ao incêndio, foram: Daniel José Naves (Embrama-
co), Marcos Jesus Milani (Majopar), Daniel Ventura (Incopisos), 
Cláudio Marcos Rodrigues (Grupo Rocha) e Luis Carlos Aparecido 
(Formigês).

O nível dos reservatórios continuou despencando, mos-
trou essa semana o Operador Nacional do Sistema Elétri-

co (ONS). No subsistema Sudeste/Centro-Oeste, principal caixa 
d´água do país, o volume de armazenamento no último domingo, 
dia16, atingiu 37,6% da capacidade máxima. Trata-se do menor 
nível desde o mesmo período em 2001, ano em que houve racio-
namento de energia elétrica. Na mesma data de 2013, quando a 
situação também era considerada crítica, o volume estava em 41% 
do total. Fonte: Valor Econômico.

Reservatórios têm nível mais baixo desde 
2001, ano do racionamento

O Sincer esteve presente na Reunião 
de Presidentes e Delegados de Sin-

dicatos Filiados com a diretoria da Fiesp, 
representado por Roberto Macedo, assis-
tente de diretoria e suplente de delegado 
do Sindicato. Na ocasião, o presidente da 
Fiesp e do Ciesp Paulo Skaf, destacou as 
ações da Fiesp voltadas aos Sindicatos em 
2013.

Sincer participa de 
encontro na Fiesp

No próximo dia 21, sexta-feira, uma comitiva da Aspacer, liderada pelo presidente Heitor Ribeiro de Almeida Neto, fará uma visita ao 
Porto de Santos a convite da CODESP (Companhia Docas do Estado de São Paulo), para conhecer a logística de movimentações de 

carga e descarga de mercadorias, história e planejamento futuro para o Porto de Santos. A área total do Porto, segundo a CODESP é de 
7.765.100 m², sendo que 3.665.800 m² situam-se na margem direita, nos municípios de Guarujá e Cubatão, e 4.099.300 m² na margem 
esquerda, no município de Santos. Fonte: Valor Econômico.

Aspacer visitará Porto de Santos

Economistas apontam que a relação entre o comportamento da indústria e os ciclos da taxa básica de juros está menos nítida desde 
2010, influenciada por outros fatores como incentivos e a taxa de câmbio. Fonte: Valor Econômico.

Indústria reage menos ao juro


