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na Mudanças nas tarifas da Distribuidora Elektro

A ANEEL publicou a Resolução 1336/12 que defi ne as novas tarifas da Distribuidora de Energia Elektro para o segmento in-
dustrial. A média de reajuste esse ano, foi de 3,05% negati vo, dependendo da modalidade tarifária contratada e o perfi l 

de consumo. A Resolução passou a vigorar dia 27 de agosto de 2012. Dentre as alterações que a ANEEL implementou, duas são 
consideradas de importância para o setor cerâmico. A primeira é o fi nal da existência de tarifas no período seco e úmido, e criação 
de bandeiras (verde, amarela e vermelha). Essas bandeiras com preços diferenciados serão aplicadas mediante determinação da 
ANEEL e Ministério Minas e Energia. Segunda: os valores das tarifas em TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e TE (Tarifa 
de Energia), nas próximas faturas de energia serão demonstrados nos valores relati vos aos dois componentes mencionados mul-
ti plicados pelo consumo e demanda. 

Setor da construção civil é desonerado na folha de pagamento

A medida foi anunciada na últi ma quinta-feira (13) pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. Setor da construção civil e mais 24, 
foram desonerados na folha de pagamento. As empresas incluídas agora vão deixar de pagar os 20% de contribuição patronal 

do INSS a parti r de janeiro de 2013. No lugar dessa contribuição, irão pagar de 1% a 2% sobre o faturamento (se ganharem mais, pa-
gam mais; se faturarem menos, o imposto é menor). 

A XI edição do Prêmio Mundo Cerâmico foi marcada por homenagens às mulheres, através da empresária Esther Paraluppi, 
que foi presenteada com um vídeo retrospecti vo sobre sua história de vida e sobre a trajetória de fundação e desenvolvi-

mento do Grupo Embramaco. Além disso, o Prêmio foi marcante para os ceramistas, pois representantes da Construção Civil, de 
enti dades como Anfacer e Anamaco, exaltaram a importância do setor cerâmico para o mercado do Brasil e do mundo, especial-
mente do polo de Santa Gertrudes. Durante o evento, Heitor Almeida, ceramista homenageado em 2011, passou o Prêmio a Esther 
Paraluppi, primeira mulher a receber a premiação em 11 anos de edição do evento.

Homenagem às mulheres no XI Prêmio Mundo Cerâmico

O corte de até 28% da tarifa de energia elétrica para a indústria deve representar uma redução de custo importante para o 
segmento, principalmente em setores intermediários. Na média, as despesas com energia elétrica e combustí veis repre-

sentaram 2,8% dos custos das empresas industriais, segundo Pesquisa Industrial Anual (PIA), de 2010, preparada anualmente 
pelo Insti tuto Brasileiro de Geografi a e Estatí sti ca (IBGE). Na fabricação de produtos cerâmicos, a proporção é de 10,8% e 15,2%, 
respecti vamente. O anúncio ofi cial sobre a redução foi feito no últi mo dia 25, pela presidente Dilma Rousseff . Fonte: Jornal Valor 
Econômico

Energia mais barata para o setor

O SINCER, através do setor de comunicação e diretoria, parti cipa na próxima segunda-feira (17) do Workshop de Media Trai-
ning, na Central de Serviços da Fiesp em São Paulo, que tem o objeti vo de preparar porta-vozes para falar com a imprensa 

e se tornarem fontes de informação para os meios de comunicação. Nesta oportunidade também será apresentado o Programa 
do Pool de Assessoria de Imprensa da enti dade, que tem o objeti vo de atender às necessidades dos sindicatos com relação aos 
serviços de Assessoria de Imprensa. 

SINCER parti cipa de Workshop de Media Training


