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Brasil passa da 6ª para a 3ª posição em ranking de maior custo de energia para a
indústria

O

custo médio da energia elétrica para a indústria brasileira subiu 23,4% e hoje é de R$ 498,30 por MWh. O aumento ocorreu após a
Revisão Tarifária Extraordinária (RTE) de 58 distribuidoras, autorizada pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). Com isso,
o Brasil passa da 6ª para a 3ª posição em ranking que contempla 28 países, atrás apenas da Índia e da Itália. Os dados foram divulgados
nesta sexta-feira, dia 06, pelo Sistema FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro), através do site “Quanto custa a
energia elétrica para a indústria do Brasil?” (www.ﬁrjan.org.br/quantocusta). Entre os estados, em São Paulo o reajuste foi de 26,3%, com
a revisão da CNEE, EEB, Caiuá, EDEVP, Eletropaulo, CPFL Paulista, Elektro, CPFL Piratininga, CPFL Leste Paulista, CPFL Jaguari, Bandeirante,
CPFL Santa Cruz, CPFL Mococa e CPFL Sul Paulista. Fonte: Firjan

Governo negocia com bancos redução da tarifa de energia

O

ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, disse no último dia 09, que o governo está negociando com os bancos uma revisão nos
contratos de ﬁnanciamento do setor elétrico. Segundo ele, com isso seria possível reduzir o valor da conta de luz. “Nós estamos
no aguardo da conclusão da negociação com o setor ﬁnanceiro, com os bancos que ﬁnanciaram o setor elétrico em 2014”, disse sobre as
conversas que estão sendo conduzidas pelo Ministério da Fazenda e devem se encerrar no ﬁnal do mês. Fonte: Terra Brasil.

Skaf convida Diretor da ASPACER para
integrar DEINFRA

O

presidente da FIESP (Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo), Paulo Skaf formalizou ontem,12, convite
para que o Diretor de Relações Institucionais e Governamentais
da ASPACER, Luís Fernando Quilici, integre o DEINFRA (Departamento de Infra Estrutura). Composto por grandes organizações
empresariais do país, o DEINFRA trabalha na articulação do setor
privado com órgãos de governos questões técnicas e políticas nos
setores de energia, petróleo e gás, telecomunicações, logística,
transporte e portos.

Escrituração Contábil Fiscal (ECF): Atraso
na declaração pode gerar multa de 10%
no lucro líquido das empresas

A

Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substitui a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a
partir do ano-calendário 2014, com entrega prevista para o último
dia útil do mês de setembro de 2015 no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped). Porém, a pessoa jurídica que
não se adequar à divulgação e não apresentar as informações ou
a ﬁzer com atraso, ﬁca sujeita a multa equivalente a 0,25%, por
mês-calendário ou fração, do lucro líquido antes da incidência do
imposto sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, no período a que se refere à apuração, limitada a 10%.

Thymos Energia e Delta Energia promovem workshop sobre Racionamento

F

oi realizado ontem,12, em São Paulo, o wokshop “Racionamento – Riscos e Possíveis Impactos”. Organizado e realizado pela Thymos
Energia, empresa de assessoria e consultoria em gestão de energia e pela Delta Energia, o evento contou com especialistas do setor
energético, juristas, climatologistas e metereologistas. Empresas como Camargo Corrêa, Unipar Carbocloro, Nestlé e GM participaram
das mesas de debates. A ASPACER esteve representada por seu Presidente, Benjamin Ferreira Neto, pelo ex-presidente e atual Conselheiro da entidade, Heitor Ribeiro de Almeida Neto e pelo Diretor, Luís Fernando Quilici.

ASPACER na luta contra a dengue

N

a manhã da última terça-feira, 10, o prefeito Du Altimari e empresários estiveram reunidos na sede da diretoria do CIESP – Centro
das Indústrias do Estado de São Paulo – regional de Rio Claro. A ASPACER esteve representada pela relações institucionais, Maria
Fernanda Rodrigues dos Santos. O assunto principal foi o combate à dengue e o apoio empresarial para ações preventivas. O diretor
titular do Ciesp, Assed Bittar e o diretor e presidente da Câmara, João Zaine, acompanharam o encontro. O prefeito Du Altimari explicou
a realidade do município reaﬁrmando o que já havia dito em encontros com outros setores da sociedade. Rio Claro vive um momento de
alerta máximo por causa da epidemia de dengue e a prefeitura tem redobrado ações e procedimentos, mas a união de toda população se
torna fator importante para se evitar o agravamento da situação. Os participantes saíram da reunião dispostos a difundir as informações
recebidas e a discutir ações de prevenção em seus setores. Fonte: Assessoria de Imprensa – Prefeitura de Rio Claro.
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