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Apine comemora 15 anos 

Data 16/11/10 
 

A Associação Brasileira dos Produtores Independentes de 
Energia Elétrica-Apine, convidou empresários e 
representantes de diversas empresas do setor energético 
brasileiro para prestigiarem os 15 anos da agência, 
juntamente com o lançamento do livro Apine - 15 anos. 
Independente, Ativa e Equilibrada". O ministro de Minas e 
Energia, Márcio Zimmermann, foi representado pelo 
secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético, 
Altino Ventura. As comemorações aconteceram no dia 11 de 
novembro, no hotel Kubistchek Plaza.  
 
Segundo o presidente do conselho de administração da 
Apine, Luiz Fernando Vianna, um dos principais sucessos 
da associação está na conversão do regime de serviço 
público para a condição de produtor independente de 

energia. Vianna também destacou que entre as metas de ação estão propostas 
aperfeiçoamento da contratação de térmicas por disponibilidade, a mitigação da diferença 
do PLD.  
 
Em seu discurso, o secretário Altino Ventura destacou a importância da associação no 
setor energético brasileiro. “A Apine tem trazido contribuições para o ministério de forma 
que, juntos consigamos construir uma política energética estruturada”, disse.  
 
A entidade definiu 16 metas para o Plano de Ação 2010. As ações visam a reforçar uma 
atuação que hoje representa 44 empresas, que somam 43 mil MW no país e 302 mil MW 
no mundo.  
 
O Livro Apine - 15 anos. Independente, Ativa e Equilibrada" foi escrito por Cristóvão Júnior 
e teve o prefácio assinado pelo ministro Márcio Zimmermann. 
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