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Montes Claros MG, 05 de novembro de 2019.

Ilustríssimo Senhor
ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA
Digníssimo Diretor Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
Brasília • DF

Prezado Senhor,
As instituições signatárias deste ofício vêm manifestar a profunda preocupação em relação
à proposta de revisão dessa Agência, na sua resolução 482.
A região Mineira da Sudene, em função das poucas chuvas e abaixo da média histórica, é
a mais sofrida do Estado de Minas Gerais. A maioria dos 165 municípios da região está no
semiárido, suportando por toda a história o impacto das secas. O sol, que sempre castigou
a região com grandes frustrações de safras, escassez de água potável, mortandade de
rebanhos, êxodo rural, desnutrição infantil e outros males, pode ser nosso grande aliado
neste momento.
A Energia Solar Fotovoltaica, na categoria de Geração Distribuída, passa a ser a única
esperança dos mais de 2,7 milhões de habitantes desta vasta região, entre os quais mais
de 700 mil considerados extremamente pobres. A micro geração representa a oportunidade
dos pequenos empreendedores e produtores rurais de experimentarem a chance de serem
empreendedores do setor.
Sabemos da missão da ANEEL, de manter o equilíbrio do sistema, mas também é do
nosso conhecimento que deve contribuir com o bem-estar de toda a sociedade. A s s im ^ /^ /
pedimos um estudo dessa diretoria e seus técnicos, que concedam um tratamento-^ /
diferenciado à micro geração no semiárido e ao seu povo, deixando a resolução no cenário
zero, como forma de uma política pública.
Estudo recente, apresentado pela ABGD, demonstra que com apenas 1,36% da matriz
energética nacional, será possível, no segmento de Micro Geração, inserir mais de 500 mil
pessoas social e economicamente.
Assim, certos de que a missão da Agência reguladora será cumprida, tanto para a
sustentabilidade do serviço de energia elétrica, quanto para a qualidade de vida,
reforçamos a importância do semiárido no segmento de Micro Geração (até 75 Kwa) seja
mantido sem a taxação proposta na revisão, no Cenário Zero.
Temos a convicção de que outros custos suportados pela sociedade serão reduzidos,
como a emancipação dos beneficiários do Bolsa Família, de Seguro Safra, Seguro
Desemprego, Operação Carro Pipa, SUS e outros.^
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Na certeza de contar com a capacidade técnica e idoneidade da ANEEL e de seus
componentes, que é uma marca dessa agência, subscrevemos,
Atenciosamente,

AssociaçâtrGqmerqiáf, JiJelíísfrra! e de Serviços de Monte^
lewton Carlos Amaral Figueired

Agência de Desenvolvimento da Região Norte de Minas'
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Presidente Glenn Andrade

