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Novo mínimo irá
gerar impacto de
quase R$ 13 bi

Palestra em FW aborda
energias renováveis
Adriano Dal Chiavon

O

Ciclo de Palestras de Aperfeiçoamento para Profissionais da Engenharia,
promovido pela Associação de Engenheiros do Médio Alto Uruguai (Asermau),
chegou a sua quarta palestra na noite da
terça-feira, 18. Na ocasião, o professor da
URI/FW e doutor em Engenharia Elétrica,
Fabricio Hoff Dupont, falou para acadêmicos e profissionais da área presentes no
evento – ocorrido no auditório da Escola
Cardeal Roncalli, em Frederico Westphalen
– sobre uma das formas de energias alternativas que mais cresce no país, a energia
solar fotovoltaica.
Dupont abordou temas técnicos voltados desde os princípios e a classificação do
sistema até a construção, fabricação, uso
das tecnologias e questões legais relacionadas à energia solar fotovoltaica. Também
foram abordadas as resoluções do setor e
a transição que o sistema energético está
tendo. “O sistema de eletricidade está passando por uma transformação, saindo de
uma centralização e dependência de grandes centros distribuidores, para oportunizar ao consumidor um papel importante no
sistema, a partir da geração da sua própria
energia”, afirmou o docente.

A cada R$ 1 de
aumento, haverá
impacto de R$ 301,6
milhões nos benefícios
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Próximo evento
O ciclo de palestras da Asermau terá
sua última palestra sendo realizada no dia
15 de agosto. Na oportunidade, o profes-

sor-doutor Claudir José Basso, da UFSM/
FW, irá falar sobre manejo de dejetos suínos em lavouras. O evento ocorre novamente no auditório da Escola Cardeal Roncalli e
tem início às 19 horas.

partir de 2018, o salário mínimo
nacional terá elevação de R$ 937
para R$ 979, o que irá representar um
impacto de quase R$ 13 bilhões aos
cofres do governo federal, no próximo
ano. O levantamento foi realizado pela
Agência Brasil, com base nas estimativas do Anexo de Riscos Fiscais da Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO), aprovada pelo Congresso no dia 13. Segundo
o relatório, a cada R$ 1 de aumento
no salário mínimo, haverá impacto de
R$ 301,6 milhões nos benefícios previdenciários, sociais e trabalhistas pagos
pelo governo. Com o aumento de quase 4,5%, o piso salarial nacional subirá
R$ 42. Em 2018, o governo federal terá
um déficit primário de R$ 129 bilhões,
desafio que visa alcançar o resultado
devido ao crescimento das despesas
obrigatórias – corrigidas pelo próprio
salário mínimo.

