BOLETIM

INFORMATIVO
Quinta-feira, 02 de Abril de 2015

nº163

Texto: Thais Fiório | Arte: Eduardo Viana

Faltam 73 dias para o Forn&Cer

D

e 16 a 19 de junho acontecerá na sede da ASPACER e do SINCER o 8º Forn&Cer (Encontro Internacional de Fornecedores, Cerâmica
e Mineração). O evento reúne os maiores e melhores fornecedores da cadeia produtiva. Mais informações sobre reserva de espaços e proposta de patrocínio: (19) 3545-1145, com Ana Paula.

ASPACER participa da Reunião do Fórum
Empresarial em defesa do Novo Marco da
Mineração

O

projeto de Lei nº 5.807/2013 voltou a tramitar no Congresso em regime de urgência. Por essa razão, foi instalada
Comissão Especial para apreciar o assunto, uma vez que o PL estabelece novas disposições legais que desestimulam investimentos e que podem acarretar danos irreversíveis ao setor mineral
brasileiro. No último dia 31, a ASPACER, representada por seu
diretor executivo, participou da reunião do Fórum Empresarial
com a ﬁnalidade da defesa de interesses empresariais relativos ao
Novo Marco da Mineração. A iniciativa desse encontro partiu da
reunião de diversas entidades ligadas ao setor com o Ministro de
Minas e Energia, Eduardo Braga, realizada no dia 27 de fevereiro.
O objetivo dessa ação é agir na defesa de interesses empresariais
e contribuir para o aperfeiçoamento do novo marco legal da mineração e seus desdobramentos.

Mérito Cerâmico 2015 será dia 08 de maio.
Faltam 37 dias!

O

s proﬁssionais do setor cerâmico e da cadeia produtiva,
além do delicioso jantar e decoração de primeira qualidade, terão bons motivos para participarem do evento Mérito Cerâmico 2015. Dia 08 de maio, a partir das 20h30, a sede da ASPACER
será palco da 8ª edição do Mérito Cerâmico, evento que homenageia os colaboradores das cerâmicas. Empresas fornecedoras
de todos os segmentos podem participar; fazer a entrega dos troféus aos proﬁssionais e divulgar sua marca no evento. Quer saber
como? Ligue: (19) 3545-1145 e obtenha mais informações com
Ana Paula.

Governo estuda adoção de novas tecnologias ao setor elétrico, diz Braga

O

ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, aﬁrmou na sexta-feira passada, 27, que o governo vem atuando para aumentar o
nível dos reservatórios e trazer maior segurança energética ao País, inclusive buscando novas tecnologias. Braga participou de
evento na sede da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN). Entre as inovações tecnológicas, o ministro mencionou que está
em estudo o uso de placas fotovoltaicas em ﬂutuadores em uma área limitada dos reservatórios de hidrelétricas. De acordo com Braga,
o projeto-piloto deverá ser colocado em teste em um prazo de 120 dias. O ministro ainda aﬁrmou, que o cenário hidrológico está mais
favorável para a geração de energia ao ﬁnal deste primeiro trimestre de 2015. Ele também destacou que o governo está promovendo
leilões de energia ao longo deste ano, das mais diversas fontes energéticas, e que os certames têm atraído o interesse dos empreendedores. Fonte: MME

Aneel mantém bandeira vermelha para consumidores de energia durante o mês de abril

A

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou a manutenção da bandeira vermelha para todos os consumidores de energia
durante o mês de abril. A bandeira vermelha implica em um acréscimo de R$ 5,50 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos em todos os Estados, exceto Amazonas, Amapá e Roraima. Desde o início do ano, quando o sistema de bandeiras tarifárias passou
a vigorar no Brasil, o custo de energia está mais caro para o consumidor. A bandeira vermelha representa a existência de condições
mais adversas para a geração de elétrica no País. Há ainda a bandeira amarela, quando a cobrança adicional é de R$ 2,50 para cada 100
quilowatts-hora (kWh) consumidos, e a bandeira verde, sem custo adicional. O sistema de bandeiras tarifárias, implementado com o intuito de alertar o consumidor a respeito do custo corrente de geração, além de dividir com ele esse custo, já passou por um reajuste. Em
janeiro, o valor adicional cobrado na bandeira vermelha era de R$ 3 para cada 100 kWh. No caso da bandeira amarela, o acréscimo era
de R$ 1,50 por 100 kWh. A partir de março, contudo os valores foram elevados em 83,3% e 66,6%, respectivamente. Fonte: Estado de S.Paulo.

DNPM começa a receber a Declaração de Investimento em Pesquisa Mineral 2015

I

nformamos que encontra-se disponível o formulário para a Declaração de Investimento em Pesquisa Mineral – DIPEM, que deverá
ser encaminhada ao DNPM até o dia 30 de abril de 2015. A DIPEM foi regulamentada pela Portaria nº 519, de 28 de novembro de
2013, publicada no Diário Oﬁcial da União em 11/12/2013. A DIPEM deverá ser apresentada ao DNPM pelos titulares de alvarás de
pesquisa, contendo informações sobre os investimentos aplicados nas áreas objeto de alvarás de pesquisa vigentes ano base 2014. O
acesso ao sistema DIPEM é feito pelo link: https://sistemas.dnpm.gov.br/dipem. Para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos relativos
às Declarações de Investimentos em Pesquisa Mineral – DIPEM, enviar e-mail para: dipem@dnpm.gov.br ou por formulário eletrônico
disponível no sistema DIPEM. Fonte: DNPM.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato

Tel.: (19) 3545-1145 com Thais Fiório
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

