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Até o próximo dia 31/06 
os Microempreendedores 
Individuais (MEI’s) de todo 
país deverão enviar a Decla-
ração Anual de Faturamento 
do Simples Nacional (DASN 
– SIMEI) com informações 
sobre o valor total de vendas 
e/ou prestações de serviços 
realizadas no ano anterior.

Em São Lourenço, O 
Governo Municipal, por meio 
da Secretaria de Indústria, 
Comércio e Agricultura, dará 
apoio aos MEI’s para fazer 
a DASN-SIMEI. O Serviço 
é gratuito e está disponível 
na Sala Mineira do Empre-
endedor, que funciona de 
segunda a sexta-feira, entre 
12h e 18h, no prédio da an-
tiga Secretaria Municipal de 
Saúde.

A declaração deve ser en-
viada mesmo que empresa 
não tenha tido faturamento 
durante o ano. Os empreen-
dedores ainda devem levar o 
CPF, identidade e informar, 
no momento da realização 
da DASN – SIMEI, o fatura-
mento. A informação poderá 
ser prestada por meio de 
um formulário disponível na 
Sala Mineira do Empreen-
dedor.

Para mais informações, 
as pessoas poderão entrar 
em contato com a Sala Mi-
neira do Empreendedor pelo 
telefone (35) 99207-0471.

Serviço
O que: Declaração 

MEIs tem até o dia 30/06 para enviar 
Declaração Anual de Faturamento do 

Simples Nacional

Anual de Faturamento do 
Simples Nacional (DASN – 

SIMEI) para MEIs

Quando: Até 30/06 – De 
segunda a sexta entre 12h 

e 18h

Onde: Rua Madame 
Schimidt, 10 – 2° andar – 

Federal
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Você Pergunta: tem uma 
coisa na morte e ressurreição 
de Jesus que não entendo: 
Jesus disse que iria ficar 3 
dias e 3 noites no coração 
da terra, porém, ele não 
ficou esse tempo, se consi-
derarmos a morte dele na 
sexta-feira e a ressurreição 
do domingo. Como entender 
essa questão? Temos um 
erro aqui na Bíblia?

Cara leitora, vamos co-
meçar a explicação dessa 
questão relembrando o texto 
bíblico e o que Jesus disse ali, 
depois iremos analisar todo 
esse contexto para que você 
compreenda bem a questão:

“Porque assim como esteve 
Jonas três dias e três noites no 
ventre do grande peixe, assim 
o Filho do Homem estará três 
dias e três noites no coração 
da terra” (Mateus 12:40). 

(1) Comecemos compre-
endendo o contexto dessa 
fala de Jesus. Jesus está aqui 
respondendo a um questiona-
mento de escribas e fariseus, 
que lhe disseram:

“Então, alguns escribas e 
fariseus replicaram: Mestre, 
queremos ver de tua parte 
algum sinal” (Mateus 12:38)

Jesus considera essa fala 
deles, pedindo um sinal, um 
grande absurdo e reage em 
um tom bastante confronta-
dor:

“Ele, porém, respondeu: 
Uma geração má e adúltera 
pede um sinal; mas nenhum 
sinal lhe será dado, senão 
o do profeta Jonas” (Mateus 
12:39).

(2) Temos de ter em mente 
aqui que Jesus já havia feito 
grandes sinais e maravilhas 
até aqui em Seu ministério. E 
não foram poucos!

Obviamente que os reli-
giosos não queriam enxergar 
isso, antes, queriam determi-
nar o tipo de sinal que eles 
achavam que seria do Mes-
sias e a hora que esse sinal 
deveria ocorrer para que eles 
cressem!

Mas Jesus não fazia esse 
tipo de milagre, à pedido de 
corações incrédulos, orgulho-
sos, altivos! Mas para que eles 
não ficassem sem resposta, 
Jesus dá uma resposta pro-
vocativa!

(3) Essa resposta era o 
sinal de Jonas! A Bíblia diz 
que Jonas esteve 3 dias e 3 
noites no ventre do grande 
peixe e isso prefigurava o que 
iria ocorrer com Cristo!

O grande e maior sinal de 
todos, a ressurreição de al-
guém que, assim como Jonas, 
esteve frente a frente com a 
morte e a venceu! Esse seria 
o sinal presenciado por todos 
um tempo depois!

“Deparou o SENHOR um 
grande peixe, para que tra-
gasse a Jonas; e esteve Jonas 
três dias e três noites no ventre 
do peixe” (Jonas 1:17).

(4) Mas por que Jesus 
não passou de fato 3 dias e 3 
noites morto como Ele disse? 
Como entender essa questão 
desse sinal comparativo com 
Jonas? Temos aqui pelo me-
nos 2 visões a considerar:

(a) Se Jesus morreu na 
sexta-feira à tarde, os 3 dias 
não eram literais.

Nesse caso a expressão 3 
dias e 3 noites não era mate-
mática e exata, mas figurativa 
(idiomática), usando a tradição 
judaica de contar uma parte de 
um dia como um dia.

Sendo assim, a ideia é que 
Jesus ficou morto sexta-feira 
(parte do dia), sábado (dia 
todo) e domingo (parte do dia) 
e ressuscitou “no terceiro dia” 
e não depois de exatas 72 
horas, ou seja, 3 dias com-
pletos.

Essa forma interpretativa 
está em harmonia com ou-
tros relatos bíblicos, onde a 
expressão 3 dias e 3 noites já 
foi usada outras vezes, mes-
mo sem que 72 horas exatas 
tivessem passado. Veja o 
exemplo do jejum de Ester em 
Ester 4:16.

(b) Jesus na verdade teria 
morrido na quinta-feira e não 
na sexta-feira.

Nesse caso a expressão 3 
dias e 3 noites é entendida de 
uma forma literal, mais exata, 
já que, considerando a morte 
de Jesus na quinta-feira, en-
tão, ele ficou morto na noite 
de quinta-feira, noite de sexta-
feira e noite de sábado, dando 
essas 3 noites “no coração da 
terra” citada no verso.

Mas mesmo essa inter-
pretação não é livre de difi-
culdades, pois se fossemos 
ser matematicamente exatos, 
mesmo morrendo na quinta-
feira, não teríamos 72 horas 
exatas (3 dias completos) até 
a ressurreição.

Isso porque em Mateus 
27:46 vemos que Jesus mor-
reu por volta da hora nona (3 
da tarde): “Por volta da hora 
nona, clamou Jesus em alta 
voz, dizendo: Eli, Eli, lamá 
sabactâni? O que quer dizer: 
Deus meu, Deus meu, por que 
me desamparaste?” (Mateus 
27:46)

Considerando a quinta-
feira como dia da morte, te-
ríamos de quinta-feira (3 da 
tarde) até sexta-feira (3 da 
tarde) = 24 horas. Depois, de 
sexta-feira (3 da tarde) até sá-
bado (3 da tarde) = 24 horas. 
Jesus ressuscita bem cedo na 
manhã de domingo, logo ainda 
faltaria algumas horas para as 
72 horas literais.

Conclusão
A forma como Jesus falou e 

todos os elementos do contex-
to parecem indicar que Jesus 
usou mesmo uma expressão 
figurada que não tinha foco 
matemático de contagem de 
horas exatas.

Mas temos ali uma forma 
comum dos judeus contarem 
dias (mesmo incompletos) 
como dias inteiros em determi-
nadas ocasiões. Foi isso que 
Jesus fez na sua menção, não 
havendo nenhuma contradi-
ção nos relatos.

Alguns, para tentar encai-
xar essa fala de Jesus em uma 
realidade matemática, ainda 
dizem que ele pode ter morrido 
na quarta-feira. Mas isso fica 
totalmente inviável de acordo 
com a cronologia das narrati-
vas dos evangelhos!

Erro? O que significa Jesus 
ter ficado 3 dias e 3 noites no 

coração da terra?

Postado por Presbítero André Sanchez

Chegada antecipada do frio aumenta em 
mais de 240% venda de itens de inverno 

Caixa seguridade tem alta superior a 60% 
em abril nas contribuições mensais de 

previdência 

Entre os produtos mais vendidos na segunda quinzena de maio estão meia-calça 
térmica, blusas, casacos, calça jogger infantil, meias e leggings

Prêmios mensais de seguro prestamista também registraram crescimento de 18,7% 

Desenvolvido com base nos dados do Elsa Brasil, artigo foi premiado 
pela American Heart Association

A Shopee, plataforma de 
comércio eletrônico que co-
necta vendedores, marcas e 
consumidores, levantou que 
o clima mais frio fez com que 
os consumidores procurassem 
conforto em produtos com 
tecidos mais grossos e com 
proteção para enfrentar a che-
gada antecipada do inverno 
em maio. A empresa analisou 
os 10 itens de inverno mais 
comprados e procurados na 
plataforma durante a segunda 
quinzena de maio, e constatou 
um aumento de mais de 240% 
nas vendas.

Um dos produtos mais ven-
didos foi a meia-calça térmica 
forrada, queridinha nas redes 
sociais e que parece ser a 
tendência desse inverno. Ela 
teve alta de mais de 500% 
nas vendas quando se com-
para com a quinzena anterior. 
Além disso, outros tipos de 
meia-calça, casacos, calças 
joggers infantil e adulto, tênis, 

meias, leggings e moletons 
canguru têm feito sucesso no 
marketplace. Nesse mesmo 
período, no ano passado, as 
compras eram diferentes, e 
tinham meias soquetes e mo-
letons como destaque.

Já os itens mais procura-
dos, além da meia-calça tér-
mica, incluem blusa segunda-
pele e jaqueta corta-vento 
que no ano passado foram 
buscados apenas em julho.

“Com a chegada do frio na 
segunda quinzena de maio, 
os consumidores da Shopee 
se anteciparam para comprar 
produtos mais quentes. Neste 
momento, as vendas de itens 
para o inverno permanecem 
em alta e, como ainda esta-
mos há semanas da chegada 
da estação, acreditamos que 
os nossos vendedores par-
ceiros têm a oportunidade 
de expandir seus negócios e 
se preparar ainda mais com 
itens que sirvam como op-

Prefeitura de Andrelândia-MG
TERMO DE AUTORIZAÇÃO

Processo nº 085/2022; Dispensa 
pelo Valor nº 019/2022

O Sr Ibraim Gonçalves da Silva, 
Vice-Prefeito no exercício de suas 
atribuições legais torna público a 
AUTORIZAÇÃO da dispensa de 
licitação com respaldo legal no ar-
tigo 75, inciso II da Lei Federal nº 
14.133/2021 visando a contratação 
de empresa especializada para o 
transporte de vigas, do município 
de Belo Horizonte para Andrelândia, 
junto a empresa TBA LOGISTICA 
EIRELI, 00.979.808/0001-62, situa-
da na Rua Rio Paranaguá, n° 1395, 
Letra A, Parque Riacho das Pedras, 
no município de Contagem-MG, 
CEP: 32.280-300, representada 
neste ato pelo Sr Alessandro Barbo-
sa Tavares e Cunha, inscrita sob o 
CPF: 855.244.096-20, no valor total 
de R$ 49.800,00 de acordo com as 
condições e especificações contidas 
no Termo de referência - Anexo do 
aviso de dispensa. Publique-se na 
forma do Parágrafo Único do art. 72 

da Lei 14.133/2021. Andrelândia, 
20/06/2022. Ibraim Gonçalves da 
Silva - Vice Prefeito em Exercício.
PORTARIA 034 de 21 de junho de 2022
“Dá provimento a cargos públicos 
nomeando candidatos aprovados no 
Concurso Público Edital n° 001/2019”.      
O Prefeito de Andrelândia, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas 
por lei. Resolve: Nomear os candidatos 
relacionados no ANEXO I, conforme 
Concurso 001/2019, para exercer, em 
caráter efetivo, os cargos respectivos, 
de acordo com lista anexa, com o resul-
tado final dos exames pre-admissionais 
publicado em 10/06/22. A posse dos 
servidores, será contada a partir da 
publicação desta portaria. Deverão 
comparecer na Av. Jose Bernardino, 
n°77, Centro, desde que apresentada 
a documentação necessária, conforme 
Item 16 e subitens do edital e cumpridas 
todas as formalidades legais. Infor-
mações: site Prefeitura Andrelândia, 
mural publicação e tel. (35)33251432. 
Andrelândia/MG, 21/06/2022. Ibraim G. 
Silva – Vice-Prefeito. 

Estudo da UFMG mostra que consumo 
diário de leite superior a 260 ml 

reduz risco de morte por doenças 
cardiovasculares

Tese defendida no Programa 
de Pós-graduação em Saúde Pú-
blica da Faculdade de Medicina 
da UFMG demonstrou a correla-
ção entre o consumo de leite e a 
diminuição do risco de morte por 
doenças cardiovasculares. Parte 
dos resultados do estudo está 
publicada no European Journal 
of Nutrition.

A pesquisa, que se valeu de 
dados do Elsa-Brasil, levanta-
mento longitudinal desenvolvido 
por seis instituições de ensino 
e pesquisa do país, incluindo 
a UFMG, resultou na tese de 
doutorado da nutricionista Fer-
nanda Marcelina Silva, orientada 
pelas professoras Sandhi Maria 
Barreto e Luana Giatti, do Depar-
tamento de Medicina Preventiva 
e Social da Faculdade de Medi-

cina. Foram avaliados o grupo 
dos chamados laticínios totais 
(leite, queijos, iogurtes, requeijão, 
manteiga, sobremesas lácteas 
e sorvete), alguns subgrupos 
(fermentados e lácteos com alto 
e baixo teor de gordura) e compo-
nentes do leite em separado.

Os resultados mostram que o 
consumo de leite superior a 260 
ml para homens e 321 ml para 
mulheres diminui em até 66% o 
risco de morte por doenças car-
diovasculares. Resultados pare-
cidos foram encontrados também 
para laticínios totais. Entretanto, 
os melhores resultados foram 
com o leite, alimento in natura, e 
revelaram diferenças importantes 
no consumo entre os sexos.

“Por muito tempo o leite foi 
tratado como alimento nocivo à 

saúde, mas esses resultados 
mostram o contrário, corrobo-
rando com outros estudos mais 
recentes ao redor do mundo”, 
afirma Fernanda, que é mestre 
em Ciências Aplicadas à Saúde 
do Adulto e doutora em Saúde 
Pública pela Faculdade de Me-
dicina da UFMG.

A pesquisadora explica que, 
nos últimos anos, os alimentos 
in natura vêm perdendo espaço 
na alimentação do brasileiro, o 
que despertou o interesse para 
o tema. “As Pesquisas de Orça-
mentos Familiares (POF/IBGE) 
detectaram aumento significativo 
na parcela de alimentos prontos 
para consumo na alimentação 
dos brasileiros, ao passo que 
há queda de alimentos in natura, 
incluindo o leite. Essa mudança 

no padrão alimentar ao longo dos 
anos vem acompanhada pelo au-
mento das doenças crônicas não 
transmissíveis e do risco de morte 
por essas doenças”, aponta.

A maior parte dos estudos 
disponíveis sobre o tema é prove-
niente de países desenvolvidos, 
cujo padrão de consumo alimen-
tar difere dos hábitos no Brasil. “O 
brasileiro consome relativamente 
pouco leite e seus derivados se 
comparado com habitantes de 
países desenvolvidos, embora 
sejamos um país com participa-
ção importante na produção mun-
dial de leite. Em outros estudos, 
vemos que há relação entre a 
renda e o consumo de leite, então 
provavelmente há uma restrição 
no acesso a esse alimento no 
Brasil”, analisa.

ções para o período de baixas 
temperaturas”, comenta Leila 
Carcagnoli, líder de categoria 
na Shopee Brasil. 

No ano passado, a procura 
por itens de inverno ganhou 
força apenas em julho. Os 
itens mais vendidos pelos 
consumidores na época foram 
meias femininas, masculinas e 
infantis, calçados como botas 
e tênis, blusas de tules e cal-
ções de futebol. 

 
Sobre a Shopee 

A Shopee é uma plataforma 
global de comércio eletrônico 
que conecta compradores, 
marcas e vendedores, capa-
citando qualquer pessoa a 
comprar e vender em qualquer 
lugar e a qualquer momento. 
O marketplace oferece uma 
experiência fácil, segura e 
envolvente que é apreciada 
por milhões de pessoas dia-
riamente. 

A Caixa Segur idade di-
vulgou, nesta segunda-feira 
(20/06), relatório baseado em 
dados da SUSEP que destaca 
o desempenho de Previdência e 
do ramo de seguros Prestamis-
ta em abril de 2022. Na compa-
ração com abril de 2021, o ramo 
de Previdência registrou alta no 
mês de 63,1% nas contribui-
ções mensais e de 23,0% nas 
reservas, alcançando o patamar 
de R$ 118,1 bilhões de saldo. 
O Seguro Prestamista teve 
aumento de 18,7% na emissão 
de prêmios mensais em abril 
na comparação com o mesmo 
período do ano anterior. 

O desempenho do ramo 
Prestamista está atrelado ao 
crescimento do crédito co-
mercial no balcão CAIXA. Em 
abril, o destaque foi o início da 
oferta do seguro no Sim Digital 
-- Crédito CAIXA Tem, amplian-

Além disso, a Shopee ofe-
rece uma ampla variedade de 
produtos de vendedores brasi-
leiros e internacionais, apoia-
dos por pagamentos e logísti-
ca integrados, sendo uma das 
principais contribuintes para 
a economia digital da região, 
com o firme compromisso de 
ajudar marcas e empreende-
dores locais a terem sucesso 
no comércio eletrônico.

Lançada pela primeira vez 
no Sudeste Asiático e em 
Taiwan em 2015, a Shopee 
iniciou suas operações no 
Brasil em 2019 com equipe 
local e escritório na cidade 
de São Paulo. A empresa faz 
parte da Sea Limited (NYSE: 
SE), líder global de internet 
para consumidores cuja mis-
são é melhorar a vida dos 
consumidores e pequenas 
empresas com tecnologia por 
meio de seus três negócios 
principais: Shopee, Garena e 
SeaMoney. 

do a abrangência das vendas e 
alcançando a marca de 500.000 
apólices de seguros comerciali-
zadas no microcrédito.

A companhia também regis-
trou expressivos crescimentos 
em emissões de Seguro Resi-
dencial, com alta de 8,5% frente 
a abril de 2021, e no ramo Vida, 
que teve alta de 5,9% na com-
paração com o mesmo período 
de 2021. Seguindo estratégia 
da companhia, as vendas do 
Seguro Vida na modalidade 
de pagamento mensal tiveram 
aumento na composição em 
4,2 p.p no mesmo período, 
alcançando 14,0% das vendas 
do mês.

No comparativo ano a ano, o 
índice de sinistralidade consoli-
dado apresentou melhora, com 
queda de 23,9 p.p., que está re-
lacionada à redução de sinistros 
por COVID-19 do período.
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Sociedade Musical Banda Antonio de 
Lorenzo de São Lourenço MG

São Lourenço promoverá dia de 
vacinação e busca ativa novos 

casos de hipertensão e diabetes
O Governo Municipal de 

São Lourenço, por meio da 
Secretaria de Saúde, vai 
realizar vacinação contra a 
Covid-19 e Influenza no pró-
ximo sábado (25/06) na Praça 
Brasil. Além da vacinação ha-
verá campanha para combate 
ao Diabetes e Hipertensão 
Arterial.

O Brasil enfrenta confluência 
da pandemia de coronavírus 
com aumento do número de 
casos de gripe desde o fim de 
2021. E, apesar da covid-19 
ter potencial para ser mais 
grave, a influenza também é 
muito perigosa, principalmen-
te para crianças pequenas 
(menores de 2 anos), idosos, 
gestantes e imunossuprimidos. 
  A influenza, normalmente, tem 
manifestações importantes logo 
no início do quadro, como febre 
e dor no corpo, por isso a impor-
tancia de se vacinar.

O diabetes e a hipertensão 
arterial estão associadas à 
morbidade e à mortalidade e 
são responsáveis por compli-
cações cardiovasculares, ence-
fálicas, coronarianas, renais e 
vasculares periféricas. Estudos 
recentes demonstraram que 
os benefícios da redução de 
fatores de risco para doenças 
cardiovasculares são significati-
vos em indivíduos com diabetes 
melittus. O controle intensivo 
da hipertensão arterial tem se 
mostrado eficaz na redução 
de complicações em pacientes 
com diabetes e hipertensão.

São Lourenço

A banda foi fundada em 1958 
com o nome Banda Paroquial 
Frei João Bosco, sendo coman-
dada pelo maestro e professor 
Francisco Nisticó, que teve 
como auxiliar o Maestro Joa-
quim Ferreira. Em 1961 com 
a mudança de residência de 
Francisco Nisticó para Itajubá, 
Joaquim Ferreira se tornou 
maestro. 

A banda é considerada de 
utilidade pública Municipal, 
Estadual e Federal. É uma 
banda civil onde são execu-
tados instrumentos de sopro 
(palhetas e bocal): flautas, cla-
rinetes, saxofones, trompetes, 
trombones, tuba, bombardino 
e percussão: caixa, pratos, 
bumbo, surdo, triângulo. O re-
pertório é diversificado tocando: 
clássicos, dobrados, valsas, 
boleros, religiosos, músicas 
populares dentre outros ritmos. 
Existem apresentações que já 
fazem parte da rotina da ban-

da, outras são de acordo com 
as solicitações. Algumas são 
realizadas na nossa cidade, a 
banda apresenta também em 
outras cidades em encontros de 
bandas e quando solicitada.

Gilsea conta que este ano 
a Sociedade está com uma 
novidade com o projeto “Ban-
da em Ação nas escolas”. “É 
um projeto em que levamos 
alguns músicos para a escola, 
apresentamos a banda para 
as crianças e adolescentes 
conhecerem nosso trabalho. É 
uma sementinha sendo planta-
da. Hoje os jovens tem muita 
informação e entretenimento 
com a internet, então temos 
que divulgar e mostrar a impor-
tância da música. Nosso ideal é 
incentivar os jovens a participar. 
A banda não pode morrer. São 
anos de história. Creio que va-
mos conseguir ampliar e muito a 
banda com os jovens”, ressalta 
a presidente.
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JF descarta 110 mil litros 
de óleo por mês

Com o objetivo de diminuir 
o descarte incorreto do óleo 
de cozinha, a pesquisadora 
doutora em Ciência Política 
Flávia David fundou, em 
janeiro deste ano, o Instituto 
Epros, localizado no Bairro 
Costa Carvalho em Juiz de 
Fora. Segundo a pesquisa-
dora, Juiz de Fora descarta 
cerca de 110 mil litros de 
óleo de cozinha usado todos 
os meses. O óleo de cozi-
nha coletado pelo instituto 
passa por um processo de 
beneficiamento até chegar 
a graus mais baixos de 
impureza e conseguir ser 
destinado à produção de 
biodiesel. Em contrapartida, 
o instituto oferece aos forne-
cedores valores em dinhei-
ro, palestras e projetos de 
educação ambiental. O ma-
terial é recolhido em vários 
pontos da cidade. (Tribuna 
de Minas – Juiz de Fora)

ExpoAgro gera 5 mil 
empregos

Conhecida como “a maior 
festa do interior”, a Exposi-
ção Agropecuária de Gover-
nador Valadares (ExpoAgro-
GV) atinge, neste ano, a 
marca de 51 edições. “São 
mais de cinco décadas mo-
vimentando o agronegócio 
em nossa região e oferecen-
do aos produtores, de dentro 
e fora do nosso estado, um 
momento importante para a 
concretização de grandes 
negócios”, complementou a 
assessoria de comunicação 
do evento, que começa-
rá no dia 1º de julho. De 
acordo com a assessoria 
da Exposição, o evento 
contou com um público 
médio de 250.000 pessoas 
nas três últimas edições. 
Desse modo, a União Ru-
ralista Rio Doce gera, com 
a realização da festa, mais 
de 5.000 empregos tempo-
rários, entre diretos e indi-
retos. (Diário do Rio Doce 
– Governador Valadares)

Aviso de blitzen no app 
gera prisões

Já se tornou comum atual-
mente a prática de avisar 
os pontos de blitzen pelas 
redes sociais, principalmen-
te em grupos de WhatsApp, 
mas o que muitos ignoram é 
que esse ato é considerado 
crime previsto no Código 
Penal. E foi com base na 
legislação existente que 
duas pessoas foram pre-
sas este mês pela Polícia 
Militar por esta prática em 
Poços. A última prisão, de 
uma mulher de 25 anos, 
ocorreu domingo, 19. A 
suspeita, segundo a PM, 
divulgou em um grupo, in-
clusive com fotos e áudios, 
uma blitz que era realiza-
da na rua Goiânia, Jardim 
dos Estados. (Jornal Man-
tiqueira – Poços de Caldas)

Evento movimenta 
cidade

Itabirito recebeu mais uma 
edição da Marcha para Je-
sus. Realizado pelo Conse-
lho Educativo de Lideranças 
de Itabirito – Colei, com 
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apoio da Prefeitura de Itabi-
rito, o evento cultural reuniu 
centenas de pessoas, entre 
fiéis, lideranças religiosas 
e moradores locais. Acom-
panhada de trio elétrico, 
a Marcha teve início no 
Jardim São Cristóvão e per-
correu a Avenida Queiroz 
Júnior em direção ao Com-
plexo Turístico da Estação. 
Durante o trajeto, foram 
realizadas paradas para 
interação com os participan-
tes em frente à Prefeitura e 
no largo do Banco do Brasil. 
(O Liberal – Ouro Preto)

Pro Agri Saú recebe 
FPM reforçado

O repasse do segundo de-
cêndio de junho do Fundo 
de Participação dos Muni-
cípios (FPM) às prefeituras 
foi mais do que o dobro se 
comparado à transferência 
do mesmo período do ano 
passado. Os municípios 
partilharam pouco mais 
de R$ 3 bilhões de acordo 
com o Tesouro Nacional. 
Sem considerar a inflação, 
trata-se de crescimento de 
111% em relação ao valor 
de 2021: R$ 1,45 bi. Já 
o montante retido para o 
Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valo-
rização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb) é 
de R$ 766 milhões. Entre 
1º e 10 de junho, período 
de arrecadação que serviu 
como base para o repasse 
dessa segunda, a União 
arrecadou mais de R$ 17 
bilhões com o Imposto de 
Renda (IR) e o Imposto 
sobre Produtos Industria-
lizados (IPI). (Jornal de 
Notícias – Montes Claros)

Prefeito alvo de ação 
popular

O prefeito Kalid Nedir Mai-
kel (PSB), de Ladainha, no 
Vale do Mucuri, virou alvo 
de uma ação popular por 
ter abastecido os carros da 
administração municipal no 
posto que é propriedade do 
seu filho, Kalid Nedir Maikel 
Filho. De acordo com o ad-
vogado e especialista em 
direito público Sebastião 
Martins Cardoso, autor da 
ação, a prefeitura assinou 
contratos de R$ 4,2 milhões 
com o posto para abastecer 
a frota em 2021 e este ano. 
(Em Tempo – Nanuque)

Novo Cruzeiro com
 selo Unicef

O município de Novo Cru-
zeiro aderiu às ações do 
Selo Unicef. Esta já é a 8ª 
edição do projeto, que vai 
de 2021 a 2024. Dentre as 
ações está a formação do 
Núcleo de Cidadania dos 
Adolescentes (Nuca). O 
Nuca em Novo Cruzeiro é 
formado por um grupo de 25 
adolescentes, que discutem 
questões importantes para 
o desenvolvimento de polí-
ticas públicas voltadas à fai-
xa etária. Além disso, imple-
mentam ações e levam suas 
reivindicações à gestão pú-
blica municipal. A juventude 
passará a ter lugar de fala 
dentro da sociedade. (Diá-
rio Tribuna – Teófilo Otoni)

Estudo da consultoria especializada Volt Robotics, encomendado pela ABSOLAR, 
apresenta as contribuições da geração distribuída solar para a redução dos preços 

de eletricidade no País

Benefícios da geração própria de energia 
solar devem ultrapassar R$ 86,2 bilhões 

e baratear a conta de luz de todos os 
brasileiros em 5,6% na próxima década

Estudo inédito da consulto-
ria especializada Volt Robotics, 
encomendado pela Associação 
Brasileira de Energia Solar Fo-
tovoltaica (ABSOLAR), aponta 
que o crescimento da geração 
própria de energia solar em 
telhados, fachadas e pequenos 
terrenos vai trazer mais de R$ 
86,2 bilhões em benefícios 
sistêmicos no setor elétrico 
para a sociedade brasileira na 
próxima década. Com isso, ba-
ratear a conta de luz de todos 
os consumidores, inclusive os 
que não tiverem sistema solar 
próprio, em 5,6% até 2031.

O estudo, intitulado “Con-
tribuições da geração própria 
de energia solar na redução 
da conta de luz de todos os 
brasileiros”, apresenta as con-
tribuições da geração distribu-
ída solar para a redução dos 
preços de eletricidade no País 
e traça cenários futuros com 
as projeções de redução das 
tarifas de energia elétrica para 
todos os consumidores, a partir 
da inserção dos sistemas sola-
res distribuídos nas cidades e 
áreas rurais.

A partir do cenário oficial 
de crescimento projetado para 
a geração distribuída do Pla-
no Decenal de Expansão de 
Energia 2031 (PDE 2031), de 
autoria do MME e da EPE, a 
geração distribuída saltará dos 
atuais 11 gigawatts de potência 
instalada para aproximada-
mente 37,2 GW em 2031. Com 
isso, em cenários médios, a 
frequência de acionamento da 
bandeira vermelha nas tarifas 
de energia elétrica deve ser 
reduzida em cerca de 60% 
para os consumidores brasi-
leiros até 2031. Já no caso de 
cenários com a possibilidade 
de nova crise hídrica, como as 
sofridas pelo Brasil em 2001, 
2014 e 2021, a diminuição 
da ocorrência das bandeiras 
tarifárias mais caras aos con-
sumidores chega a 17 pontos 

percentuais.
Adicionalmente, em relação 

ao custo da energia elétrica no 
País, rateado e pago por todos 
os consumidores, o crescimen-
to da geração distribuída solar 
representará o barateamento 
de R$ 34 bilhões nos custos 
repassados aos consumido-
res. Isso proporcionará uma 
redução de 2,2% nas tarifas 
de energia elétrica na próxima 
década.

Em relação aos encargos 
setoriais, custos que também 
são arcados pelos consumido-
res brasileiros, a redução será 
de R$ 11,5 bilhões até 2031, 
trazendo uma queda de 0,8% 
nas tarifas de energia elétrica. 
Segundo o estudo, outro be-
nefício será a redução do risco 
financeiro sobre a variação dos 
preços dos combustíveis, outro 
custo coberto pelos consumi-
dores, com queda de R$ 24,2 
bilhões e 1,5% a menos nas 
tarifas da população.

As reduções das perdas 
elétricas nas linhas de trans-
missão e redes de distribuição 
trarão economia adicional de 
R$ 8,2 bilhões em dez anos, 
garantindo aos brasileiros uma 
queda de 0,5% nas tarifas de 
eletricidade. O estudo também 
projetou o alívio trazido pela 
geração distribuída sobre a 
demanda no horário de pico 
do sistema elétrico brasileiro, 
registrado atualmente entre 
10h e 16h, período no qual a 
geração distribuída solar tem 
maior capacidade de geração 
e entrega de energia elétrica 
ao sistema. Nesse caso, a 
redução calculada é de R$ 1,6 
bilhão no período

Outro benefício identificado 
e mensurado pelo trabalho é 
o efeito da geração distribuída 
solar na redução de preços 
entre os submercados elétri-
cos do Nordeste e Sudeste, 
estimado em R$ 8,5 bilhões até 
2031, trazendo uma queda de 

1,5% nas tarifas dos consumi-
dores. Na prática, os sistemas 
fotovoltaicos nos telhados e 
pequenos terrenos diminuem 
a sobrecarga dos sistemas 
de intercâmbio, diminuindo 
os custos da energia elétrica 
para quem compra e consome 
no Sudeste e melhorando os 
patamares de preços de quem 
vende energia produzida no 
Nordeste.

O estudo traz, ainda, a pro-
jeção de redução de emissão 
de gases de efeito estufa, que 
nos cenários médios chega a 
67 milhões de toneladas de 
CO2 até 2031. Já no cenário 
de uma nova crise hídrica, com 
maior acionamento de termelé-
tricas mais caras e poluentes, 
a redução dos gases do efeito 
estufa seria de 121 milhões de 
toneladas de CO2.

Os dados da consultoria 
Volt Robotics se concentra-
ram no cálculo dos chamados 
“benefícios sistêmicos ao setor 
elétrico” e não incluem demais 
ganhos socioeconômicos e 
ambientais, como a atração de 
investimentos privados, a gera-
ção de empregos, o aumento 
da renda, o aumento do poder 
de compra da população e os 
ganhos para a sustentabilidade 
do País, benefícios estes tam-
bém estratégicos ao Brasil e 
trazidos, de forma significativa, 
pelo crescimento da geração 
distribuída solar.

 
Políticas Públicas e o 
futuro da geração 

própria de energia solar
 
Outro ponto do estudo é a 

sinalização do papel das po-
líticas públicas para viabilizar 
esses cenários futuros, sem a 
necessidade de aporte de re-
cursos públicos, com foco em 
ações diretas e pragmáticas a 
serem adotadas nos âmbitos 
do Ministério de Minas e Ener-
gia (MME), Conselho Nacional 

de Política Energética (CNPE) 
e Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL).

 
“A ABSOLAR e o setor so-

lar fotovoltaico trabalham para 
garantir que a geração própria 
de energia solar seja tratada 
de forma justa e equilibrada, 
conforme determina a Lei nº 
14.300/2002 (marco legal do 
setor), e que seus benefícios 
sejam corretamente identifica-
dos e incorporados nas diretri-
zes a serem oficializadas pelo 
Conselho Nacional de Política 
Energética (CNPE) por meio 
de resolução a ser publicada 
este ano, a partir da qual a 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL) realizará os 
cálculos, para posterior audi-
toria da sociedade”, explica 
Rodrigo Sauaia, presidente 
executivo da ABSOLAR.

Na visão da ABSOLAR, 
as diretrizes são estratégicas 
para o futuro da geração pró-
pria de energia renovável no 
Brasil, fundamental para o de-
senvolvimento sustentável do 
País. “Por isso, é fundamental 
que o processo de definição 
de regras tenha uma reflexão 
aprofundada e compatível com 
a abrangência e importância 
do tema para a sociedade 
brasileiras”, comenta Bárbara 
Rubim, vice-presidente de 
geração distribuída da AB-
SOLAR.

Guilherme Susteras, coor-
denador do grupo de trabalho 
de geração distribuída da AB-
SOLAR, ressalta que a popu-
lação e o Congresso Nacional 
estão acompanhando de perto 
este trabalho. “A ideia é justa-
mente garantir que a geração 
própria de energia renovável 
receba o tratamento correto, 
adequado e condizente com 
as necessidades do País, de 
modo a maximizar os benefí-
cios que podem proporcionar a 
todos os cidadãos”, conclui.


