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Incentivo à
amamentação é foco
de campanha mundial

Aneel mantém bandeira
tarifária no patamar mais
alto em agosto

Contas do Governo
Central têm melhor resultado
em três anos

Nesta quarta-feira (1º/8) tem início a Semana
Mundial de Aleitamento Materno 2018, que segue até 8 de
agosto. Há 26 anos, 150 países participam do movimento,
que tem o objetivo de incentivar e difundir o aleitamento
materno como o alicerce de uma boa saúde não só na
infância, mas ao longo da vida.
Pág 04

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) disse
na última sexta-feira (27) que a cobrança adicional na conta
de energia seguirá no patamar mais alto em agosto. Em julho,
a agência manteve a bandeira tarifária no patamar 2 da cor
vermelha, o mais alto do sistema, e o mesmo a ser aplicado
no próximo mês.
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As contas do Governo Central registraram o melhor
resultado para o primeiro semestre em três anos, divulgou o
Tesouro Nacional. Houve um rombo de R$ 32,867 bilhões
no período. Isso signiﬁca que as despesas superaram as
receitas durante esse período, sem considerar os gastos com
o pagamento dos juros da dívida pública.
Pág 04

Câmara de Cantagalo ﬁrma parceria com o Centro
de Memória, Pesquisa e Documentação

Mais um curso
do fornecedor
capacita
empresários
locais
c
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Nesta terça-feira
(31), de 14 às 18 horas, na
Acianf (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de
Nova Friburgo) a Prefeitura
de Nova Friburgo, através
da Secretaria de Infraestrutura e Logística, vai realizar
mais um Curso do Fornecedor. Esse curso é gratuito
e o interessado precisa se
inscrever para participar, as
inscrições podem ser feitas
na sede do Sebrae (R. Fernando Bizzoto, 72 – Centro),
com o número do CNPJ e
dados pessoais.
Pág 03

Aipim de 80 kg
colhido em Nova Friburgo
será doado para instituição
de caridade
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‘Humor gráﬁco’
é tema de exposição
em Nova Friburgo

Um aipim de 80 kg
foi colhido em um sítio no
Alto do Catete, em Nova
Friburgo, e esteve em
exposição na Feira do
Produtor Rural neste ﬁnal
de semana no Central de
Abastecimento (Ceasa),
em Conquista.
Segundo Devanir
Gravino, presidente do
Sindicato da Agricultura
Familiar, a mandioca gi-

gante chegou à Ceasa
na sexta-feira (27) e será
doada para a Casa dos
Pobres São Vicente de
Paula.
“Esse não é o
maior que já chegou aqui.
No ano passado, um aipim de 101 kg também
foi colhido em uma propriedade aqui da cidade”,
aﬁrmou.
Pág 03

Polícia ambiental
detém três após ﬂagrar obras
e corte de árvores sem
autorização em Macuco

(Foto: Dil Márcio/Arquivo Pessoal)

Foto: Devanir Gravino/Arquivo Pessoal

Aipim de 80 kg exposto na Ceasa, em Nova Friburgo

Após diversos encontros
e reuniões, a Câmara Municipal
de Cantagalo deu um importante
passo para a preservação de um
dos seus patrimônios mais signiﬁcativos: o acervo documental da
casa legislativa. O Centro de Memória, Pesquisa e Documentação
de Cantagalo colocou à disposição do legislativo cantagalense os
serviços de catalogação, higienização e digitalização de acervos.
Os livros históricos começaram a
ser retirados do arquivo do legislativo na última quarta-feira, dia
25, para a realização dos procedimentos. Datados do ano de 1815
a 1950, os 243 livros históricos
servirão para a realização de pesquisas cientíﬁcas por proﬁssionais
e estudantes do curso de História
do Polo CEDERJ/Cantagalo.
Pág 02

(Foto: Divulgação/UPAm)

Cadima Mostra Humor reúne trabalhos de 21 artistas de Nova Friburgo

Estrada com 50 metros de comprimento estava sendo criada dentro da propriedade, em Macuco

Evento também
terá oﬁcinas de animação
stop motion e de caricaturas.
Começou na última sexta-feira (27) e vai
até o dia 12 de agosto
a 6ª edição do Cadima
Mostra Humor, em Nova
Friburgo. O evento reúne
21 artistas do humor gráfico, com exposição de
desenhos.

Três homens foram detidos neste sábado (28) em uma fazenda
na RJ-172, na zona rural
de Macuco.
Segundo policiais da Unidade de
Policiamento Ambiental
(UPAm), eles estavam
fazendo obras para ampliar um açude e abrir
uma estrada de 50 metros de comprimento no

A abertura foi marcada pela apresentação
do espetáculo “O picadeiro brasileiro”, com os palhaços Abelhito e Sucata.
O evento também
terá oﬁcinas de animação
stop motion e de caricaturas. A programação
acontece no 2º piso do
Cadima Shopping e é
toda gratuita.
Pág 02

local.
Ainda de acordo
com a UPAm, o trabalho
causou a supressão de
vegetação nativa. Nenhuma documentação
para a execução do serviço foi apresentada.
Os agentes também informaram que os
resíduos retirados da
limpeza do açude...
Pág 04
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Câmara Municipal de Carmo
EXTRATO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DA DISPENSA DE LICITAÇÃO: A dispensa da licitação teve início
com a COTAÇÃO DE PREÇO constante dos autos.

reais e noventa centavos).

DA CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO.

Carmo, 30 de julho de 2018.
DO PROCESSO: O processo de Dispensa de Licitação teve o nº 06/18;

DA CONTRATADA: OPELINK COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
LTDA.

DO CONTRATO: O Contrato teve o nº 06/18.

DO OBJETO: Serviços de internet com velocidade superior a 60
MB/s, no valor de R$ 139,90 (cento e trinta e nove reais e noventa centavos)
por mês e mais a instalação de Ponto de Internet, no valor único de R$ 360,00
(trezentos e sessenta reais), a ser pago junto da primeira mensalidade, a ﬁm de
atender as necessidades dos GABINETES DOS VEREADORES, localizado à
Rua Martinho Campos, nº 25, nos apartamentos de nºs 203 e 204, com cinco (5)
salas cada um, próximo ao prédio sede desta Casa Legislativa, pelo período de
doze (12) meses, a contar de 1º de agosto de 2018 até 31 de julho de 2019, no
valor total de R$ 1.678,80 (hum mil seiscentos e setenta e oito reais e oitenta
centavos), a serem pagos em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas de R$
139,90(cento e trinta e nove reais e noventa centavos).

DA DATA: 30/07/2018.

Romerito José Wermelinger Ribeiro.
Presidente.

P/ CÂMARA MUNICIPAL DO CARMO

Processo de inexigibilidade de licitação nº 09/17

Romerito José Wermelinger Ribeiro
Presidente.

HOMOLOGAÇÃO
Despacho do Presidente,

Processo nº 06/18
HOMOLOGAÇÃO

DÂ VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de 1º de agosto
de 2018 até 31 de julho de 2019.
DO VALOR: O valor unitário de cada ponto é R$ 139,90 (cento e trinta
e nove reais e noventa centavos) para cada ponto, mensalmente, totalizando R$
1.678,80 e mais o valor de R$ 360,00 a ser pago junto da primeira mensalidade
DO PAGAMENTO: Será efetuado mensalmente, até o dia dez (10)
do mês subseqüente ao vencido, na proporção de sua entrega;
DO EMPENHO: Para atender as despesas deste contrato, foi emitida
nota de empenho global.
DAS DOTAÇÕES: As despesas serão levadas à conta das dotações Orçamentárias Próprias (base no Programa de Trabalho) n.º 0000.010310132.001,
Código da Despesa nº 3.3.9.0.36.00 (material de consumo). Foi disponibilizado
o valor de R$ 2.038,80 para os serviços cima descritos.

Despacho do Presidente,
Homologo a dispensa de licitação a que se refere o processo nº 08/17,
com base no art. 24, II da Lei nº 8.666 de 21/06/93, atualizada pela Lei nº 9.032,
de 28/04/95 e Portaria MAFRE nº 14, de 05/01/96, para contratar os serviços da
empresa VM OPELINK COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA. - CNPJ Nº
07.714.104/0001-07 (com o nome fantasia de Sumicity) para o fornecimento de
serviços de internet com velocidade superior a 60 MB/s, no valor de R$ 139,90
(cento e trinta e nove reais e noventa centavos) por mês e mais a instalação de
Ponto de Internet, no valor único de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), a
ser pago junto da primeira mensalidade, a ﬁm de atender as necessidades dos
GABINETES DOS VEREADORES, localizado à Rua Martinho Campos, nº 25,
nos apartamentos de nºs 203 e 204, com cinco (5) salas cada um, próximo ao
prédio sede desta Casa Legislativa, pelo período de doze (12) meses, a contar
de 1º de agosto de 2018 até 31 de julho de 2019, no valor total de R$ 1.678,80
(hum mil, seiscentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), a serem pagos
em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas de R$ 139,90 (cento e trinta e nove

Homologo o parecer da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE, referente ao reajuste (aumento) do
preço das mensalidades, ocorrido anualmente, de julho de 2018 a junho de 2019,
cujo percentual de reajuste do Plano Ambulatorial Hospitalar (Apartamento),
registrado junto a ANS sob o nº 452.144/04, com segmentação assistencial
ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, padrão de acomodação quarto individual (Apartamento) e tipo de contratação coletivo empresaria será de 12,30%;
cujo percentual de reajuste do Plano Ambulatorial Hospitalar (Enfermaria),
registrado junto a ANS sob o nº 455627110, com segmentação assistencial
ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, padrão de acomodação (Enfermaria)
e tipo de contratação coletivo empresaria será de 11,50%; cujo percentual de
reajuste do Plano Ambulatorial Hospitalar (Enfermaria), registrado junto a ANS
sob o nº 452.140.142/04-1, com segmentação assistencial ambulatorial e tipo
de contratação coletivo empresarial será de 10 %; que estão de acordo com as
normas estabelecidas pela RN nº 309, de 24 de outubro de 2012, devidamente
justiﬁcadas nos comunicados feitos pela SOCIEDADE BENEFICENTE DEZOITO DE JULHO, constantes do mencionado processo.
Carmo-RJ, 23 de julho de 2018.
Romerito José Wermelinger Ribeiro
Presidente.

Câmara de Cantagalo ﬁrma parceria com o Centro
de Memória, Pesquisa e Documentação
Documentos históricos do poder legislativo cantagalense serão catalogados,
higienizados e digitalizados pelo CMPD-Cantagalo
Após diversos encontros
e reuniões, a Câmara Municipal
de Cantagalo deu um importante
passo para a preservação de um
dos seus patrimônios mais signiﬁcativos: o acervo documental da
casa legislativa. O Centro de Memória, Pesquisa e Documentação
de Cantagalo colocou à disposição
do legislativo cantagalense os serviços de catalogação, higienização
e digitalização de acervos. Os
livros históricos começaram a ser
retirados do arquivo do legislativo
na última quarta-feira, dia 25, para
a realização dos procedimentos.
Datados do ano de 1815 a 1950, os
243 livros históricos servirão para a
realização de pesquisas cientíﬁcas
por proﬁssionais e estudantes do
curso de História do Polo CEDERJ/
Cantagalo.
Coordenador Local do CMPD-Cantagalo e Tutor Presencial do
Curso de História EAD da UNIRIO,
Wesley da Silva Gonçalves explica
que todo o trabalho com o acervo
da Câmara de Cantagalo será
realizado pelos bolsistas do CMPDCantagalo, com a supervisão dos
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professores coordenadores do
projeto. “No ano de 2013 obtivemos junto à Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado do Rio de
Janeiro (FAPERJ) o deferimento
de um projeto de pesquisa com a
linha de ﬁnanciamento do edital
“Apoio às Instituições Sediadas no
Estado do Rio de Janeiro”. Deste
modo, o CMPD pôde adquirir um
conjunto de equipamentos para a
realização de procedimentos de
digitalização e conservação de

acervos, tendo com isso formado
uma equipe com profissionais
habilitados para o trabalho com
documentos históricos”, afirma
Wesley.
O Presidente da Câmara
de Cantagalo, vereador Ocimar
Ladeira Pulunga, fez questão
de salientar que a formalização
da parceria para a realização de
tais procedimentos não irá gerar
gastos para o poder legislativo.
“Além de ser uma iniciativa im-
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portante para a conservação de
livros que fazem parte da história
de nosso município, tais procedimentos serão realizados sem gerar nenhum custo para a Câmara
de Cantagalo. Os documentos
também ajudarão nas pesquisas
dos profissionais e alunos do
curso de História do CEDERJ de
Cantagalo”, explica o Presidente
da Câmara.
O vereador Professor João
Bôsco ressalta que o Centro de

Memória, Pesquisa e Documentação de Cantagalo não tem perﬁl
de unidade custodiadora. “Após o
acervo documental passar pelos
procedimentos técnicos, todo ele
será devolvido ao legislativo cantagalense. Além disso, a Câmara
de Cantagalo receberá também
uma cópia digital de todo o acervo
processado”, conclui o vereador,
que levou a ideia da parceria ao
Presidente da Câmara de Cantagalo no início desse ano.

‘Humor gráﬁco’ é tema de
exposição em Nova Friburgo
Começou na última sexta-feira (27) e vai até o dia 12 de agosto a 6ª edição do Cadima Mostra
Humor, em Nova Friburgo. O evento
reúne 21 artistas do humor gráﬁco,
com exposição de desenhos.
A abertura foi marcada pela

apresentação do espetáculo “O picadeiro brasileiro”, com os palhaços
Abelhito e Sucata.
O evento também terá oﬁcinas de animação stop motion e de
caricaturas. A programação acontece no 2º piso do Cadima Shopping

e é toda gratuita.
Veja a programação
completa
4 de agosto –
sábado
14h30 às 19h – Oﬁcinas de

ﬁlmes de animação com May-Lily e
A. Silvério
5 de agosto
domingo
16h30 às 18h30 – Terapia
da alegria para adultos com Dil
Márcio

Correio da Serra
Logus Ambiental Ltda-Me
C.N.P.J. 07.766.805/0001-90
E-mail: correiodaserra.contato@gmail.com

Av. Edgar Gismonti, nº 90, Centro, Carmo-RJ, 28.640-000
Tel: (22) 2537-0346
Jornalista Responsável: André Salles 003674/RJ

10 de agosto –
sexta-feira
15h às 19h – Caricaturas na
hora dos pais
11 de agosto – sábado
15h às 19h – Caricaturas na
hora dos pais

O Correio da Serra não endossa, necessariamente, os conceitos
emitidos em artigos ou matérias assinadas por seus colaboradores.

Circulação: Interior do Estado do Rio de Janeiro
Tiragem: 5.000 Exemplares
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Aipim de 80 kg colhido em Nova Friburgo
será doado para instituição de caridade
Um aipim de 80 kg foi colhido em um sítio no Alto do Catete,
em Nova Friburgo, e esteve em
exposição na Feira do Produtor
Rural neste ﬁnal de semana na
Central de Abastecimento (Ceasa),
em Conquista.
Segundo Devanir Gravino,
presidente do Sindicato da Agricultura Familiar, a mandioca gigante
chegou à Ceasa na sexta-feira (27)

e será doada para a Casa dos Pobres São Vicente de Paula.
“Esse não é o maior que
já chegou aqui. No ano passado,
um aipim de 101 kg também foi
colhido em uma propriedade aqui
da cidade”, aﬁrmou.
Devanir não tem ideia de
quantas pessoas poderiam ser
alimentadas com um aipim de 80
kg, mas aﬁrmou que a ideia do

sindicato é ajudar os internos da
Casa dos Pobres.
“Vamos doar outros alimentos que estão expostos aqui
também. A gente espera que ajude
a eles”, contou Devanir.
Doação
Atualmente, a Casa dos
Pobres atende 160 internos, entre
idosos e pessoas com deﬁciên-

cia física. De acordo com a irmã
Marília Rodrigues, de 84 anos, a
instituição passa por diﬁculdades
financeiras e sobrevive praticamente de doações.
Há quase 20 anos se dedicando à Casa dos Pobres, ela conta que a doação vai ajudar muito.
“Eu nem sei pra quanto
tempo vai dar esse aipim todo,
mas vai ser ótimo. Graças a Deus

a gente ainda pode atender a tantos internos, ajudar tanta gente”,
contou.
Segundo a irmã, quem
quiser fazer doações para a casa
pode entrar em contato pelo telefone (22) 2522-1338 ou levar diretamente até a instituição que ﬁca
na Rua General Osório, número
377, no Centro de Nova Friburgo.
Por Juliana Scarini

Mais um curso do fornecedor
capacita empresários locais
Nesta terça-feira (31), de
14 às 18 horas, na Acianf (Associação Comercial, Industrial
e Agrícola de Nova Friburgo)
a Prefeitura de Nova Friburgo,
através da Secretaria de Infraestrutura e Logística, vai realizar
mais um Curso do Fornecedor.
Esse curso é gratuito e o interessado precisa se inscrever para
participar, as inscrições podem
ser feitas na sede do Sebrae (R.
Fernando Bizzoto, 72 – Centro),
com o número do CNPJ e dados

pessoais.
O evento é aberto para
todos os empresários, desde o
microempreendedor individual
até a grande empresa, já que o
município tem editais que abrangem todos os níveis do mercado. O interesse maior nesses
cursos é que o fornecedor seja
da cidade, fazendo com que a
economia local gire. O conteúdo
programático conta com: análise
de risco; a licitação na prática;
direitos e deveres do licitante;

entre outros.
De acordo com o secretário da pasta, Angelo Jaquel
Júnior, o principal objetivo é
capacitar fornecedores locais,
para que possam vender seus
produtos e serviços para a Prefeitura, considerando que hoje
é um dos maiores compradores
da região.
“Assim como uma empresa normal, a Prefeitura precisa
de diversos itens, por conta do
seu funcionamento e esse curso

visa exatamente isso, estimular
o mercado local a entender como
funciona uma licitação, e, desta
forma, os empresários possam
vender seus produtos ou serviços para o município. E desde a
entrada do governo atual, a Prefeitura vem implementando uma
política de estímulo ao mercado
local”, destaca Angelo.
No último curso, os empresários que participaram puderam acompanhar e participar
na prática de um processo de

licitação. Algo que normalmente
já acontece na sala de licitação,
que ﬁca no térreo do prédio da
Oi, onde qualquer cidadão pode
acompanhar todo o processo e
funcionamento, uma preocupação do governo com a transparência.
Essa já é a quarta edição do curso e é uma parceria
do município com o Sebrae e a
Acianf. E para mais informações
sobre o curso o telefone de contato da secretaria é o 25259174.
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Ministério da Saúde regularizará distribuição
da vacina meningocócica C em agosto
A distribuição da vacina
meningocócica C será normalizada
em todo o País a partir de agosto,
informou na sexta-feira (27) o Ministério da Saúde. Até a regularização, as doses continuarão sendo
distribuídas aos estados de forma
reduzida, em razão de atrasos na
entrega feita pelo laboratório produtor, a Fundação Ezequiel Dias
(FUNED).
O Ministério da Saúde
orienta que, nos casos dos municípios que estão com estoques
reduzidos, seja realizado o agendamento da vacinação, com base
na disponibilidade das doses. As
vacinas são entregues pela Central
de Armazenagem e Distribuição de
Insumos Estratégicos (Cenadi), do
Ministério da Saúde, a todas as
unidades da federação ao longo do
mês. O abastecimento dos postos
de vacinação ﬁca a cargo, portan-
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to, das secretarias estaduais.
A vacina Meningocócica C
(conjugada) é administrada aos três
e aos cinco meses, com reforço aos
12 meses, e faz parte do Calendário

Nacional de Vacinação. No caso das
crianças que não receberam esse reforço, a vacina pode ser aplicada até
os quatro anos de idade.
Ministério da Saúde

Polícia ambiental detém
três após ﬂagrar obras
e corte de árvores sem
autorização em Macuco
Três homens foram detidos neste sábado (28) em uma fazenda
na RJ-172, na zona rural
de Macuco.
Segundo policiais da Unidade de
Policiamento Ambiental
(UPAm), eles estavam
fazendo obras para ampliar um açude e abrir
uma estrada de 50 metros de comprimento no
local.
Ainda de acordo
com a UPAm, o trabalho
causou a supressão de
vegetação nativa. Ne-

nhuma documentação
para a execução do serviço foi apresentada.
Os agentes também informaram que os
resíduos retirados da
limpeza do açude foram
despejados em diferentes pontos da propriedade, prejudicando o meio
ambiente.
Outro flagrante
no local foi o corte de
árvores sem autorização.
Os homens foram levados para a 146ª delegacia de Polícia e autuados
por crime ambiental.

Incentivo à amamentação é foco de campanha mundial
c
m
y
k

No Brasil, a Semana Mundial de Amamentação é resultado
de parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Organização
Pan-americana de Saúde (Opas) e
a Organização Mundial de Saúde
(OMS)
Nesta quarta-feira (1º/8)
tem início a Semana Mundial de
Aleitamento Materno 2018, que
segue até 8 de agosto. Há 26 anos,
150 países participam do movimento, que tem o objetivo de incentivar
e difundir o aleitamento materno
como o alicerce de uma boa saúde
não só na infância, mas ao longo da
vida. No Brasil, as atividades tiveram início na última sexta-feira (27),

com o lançamento da Campanha
de Aleitamento Materno.
Aqui, a campanha é resultado de uma parceria do Governo
do Brasil com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Organização
Pan-americana de Saúde (Opas) e
a Organização Mundial de Saúde
(OMS).
“O leite materno é um recurso natural capaz de combater
a pobreza e a desigualdade, empoderar mulheres e proteger a
biodiversidade. Ele funciona como
a primeira vacina de um bebê,
porque o protege de doenças potencialmente mortais e dá todo o
alimento que ele precisa para so-

breviver”, aﬁrmou o representante
da Opas/OMS no Brasil, Joaquín
Molina, na cerimônia de lançamento da campanha.
Molina aﬁrma que, mesmo
com tantos benefícios, na região
das Américas, pouco mais de 54%
das crianças são amamentadas na
primeira hora de vida, prática que,
segundo a OMS, reduz em quase
20% o risco de morte do recém-nascido no primeiro mês. O índice
é ainda menor quando fala-se da
alimentação feita exclusivamente
com leite materno: apenas 34%
das crianças são nutridas apenas
com leite materno até os 6 meses
de idade.

“É muito pouco, precisamos mudar esse cenário. Aﬁnal,
amamentação é um dos pilares
da vida, essencial para o alcance
dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, do qual, entre outros
países, o Brasil é signatário”, disse.
Alimento completo
O tema da semana em
2018 é “Amamentação é a base
da vida”, que, segundo a coordenadora de ações de aleitamento
materno do Ministério da Saúde,
Fernanda Ramos Monteiro, expressa a ideia de que o aleitamento é
importante não apenas no começo
da vida, mas tem benefícios que

perduram até a fase adulta.
“A intenção da campanha
é mobilizar a sociedade, sobretudo
as mães, sobre esse benefício e
pedir o apoio de todos para disseminar e aumentar as taxas de aleitamento no Brasil. O leite materno
é comida de verdade, tudo o que o
bebê precisa: não há necessidade
de água, leite, suco. O leite sozinho
previne diarreia, doenças respiratórias, sobrepeso, hipertensão
e diabetes na vida futura”, aﬁrma
Fernanda.
Governo do Brasil,
com informações do
Ministério da Saúde e da
OPAS

Aneel mantém bandeira tarifária no patamar mais alto em agosto
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A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) disse na última
sexta-feira (27) que a cobrança adicional na conta de energia seguirá
no patamar mais alto em agosto. Em
julho, a agência manteve a bandeira
tarifária no patamar 2 da cor vermelha, o mais alto do sistema, e o mesmo a ser aplicado no próximo mês.
Isso signiﬁca que, para cada 100
quilowatts-hora (kWh) de energia
consumidos, haverá uma cobrança
extra de R$ 5 nas contas de luz.
Isto significa que agosto
será o terceiro mês seguido com a
bandeira tarifária no patamar mais
caro. A cobrança extra de R$ 5 para

cada 100 kWh começou em junho.
Em maio, a bandeira tarifária estava
na cor amarela, que tem cobrança
extra de R$ 1 para cada 100 kWh.
A Aneel disse que a manutenção da bandeira vermelha no
patamar 2 “deve-se ao prosseguimento das condições hidrológicas
desfavoráveis e à redução no nível
de armazenamento dos principais
reservatórios do Sistema Interligado
Nacional (SIN)” disse a Aneel.
A baixa incidência de chuvas, também chamada de risco
hidrológico, ou GSF (sigla em inglês
para Generation Scaling Factor), é,
ao lado do Preço de Liquidação das

Diferenças (PLD), que é o preço
da energia elétrica no mercado
de curto prazo, a principal variável
que inﬂuencia na cor da bandeira
tarifária.
Peso do risco hidrológico
Na quinta-feira (26), a agência lançou uma consulta pública
para avaliar a possibilidade de os
geradores hidrelétricos promoverem
a alteração do produto contratado e
ajustar a cobertura do risco hidrológico dos contratos de comercialização
de energia no ambiente regulado,
que atende aos consumidores residenciais. A intenção é diminuir o

peso do risco hidrológico na geração
de energia.
A medida deve valer para os
geradores que repactuaram o risco
hidrológico de usinas hidrelétricas a
partir de 2016. Eles poderão alterar
o produto contratado originalmente,
para ajustar a cobertura do risco
dos contratos de comercialização
de energia no ambiente regulado e
reduzir o peso do GSF.
A resolução da Aneel que
trata da questão aponta como
fatores de risco a serem levados
em consideração dados como
hidrologia, teto do PLD e variação
do IPCA. A consulta deve abrir para

os geradores de energia a possibilidade de negociar parte do risco,
podendo transferir uma parcela ao
consumidor.
Em troca, os geradores
aumentariam o percentual de pagamento para a Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras
Tarifárias, a chamada Conta Bandeiras, que administra os recursos
adicionais das bandeiras tarifárias,
como os que serão gerados em
agosto com a cobrança extra de
R$ 5 por 100 quilowatts-hora (kWh)
consumidos.
Luciano Nascimento Repórter da Agência Brasil

Contas do Governo Central têm melhor resultado em três anos
As contas do Governo Central
registraram o melhor resultado para o
primeiro semestre em três anos, divulgou
o Tesouro Nacional. Houve um rombo de
R$ 32,867 bilhões no período.
Isso signiﬁca que as despesas
superaram as receitas durante esse período, sem considerar os gastos com o
pagamento dos juros da dívida pública,
o que é conhecido como déﬁcit primário.
As contas compreendem o desempenho
ﬁscal do Tesouro Nacional, Previdência
Social e Banco Central.
Desempenho
Embora o déficit primário das

contas do governo continue alto, o resultado mostra uma melhora em relação ao
mesmo período do ano passado, quando
o rombo nas contas foi de R$ 56,479
bilhões.
Novamente, o resultado negativo
nas contas da Previdência Social foi o
principal responsável pelo rombo registrado no semestre. Enquanto o Banco
Central e o Tesouro Nacional observaram
um resultado positivo (receitas maiores
que despesas) de R$ 57,954 bilhões, as
despesas previdenciárias alcançaram R$
90,821 bilhões no período.
Governo do Brasil, com
informações do Tesouro Nacional

Divulgação

