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ENERGIA SOLAR: LIMPA, SUSTENTÁVEL E B
ZARATTINI QUER AMPLIAR O
USO DA ENERGIA SOLAR
A energia solar, como o próprio
nome diz, refere-se à energia
proveniente da luz e do calor
emitidos pelo Sol.
Ao contrário de fontes de energia,
como o petróleo e o

gás, que não são renováveis, a energia solar pode ser encontrada em
todo o país e em grande quantidade.
Além de economizar o uso de recursos naturais (como gás natural e
petróleo), o uso de energia solar faz
uma economia considerável na conta
de luz. A energia solar é limpa, sustentável e de baixo custo.
A energia solar tem tudo para ser
considerada a fonte de eletricidade
do futuro.

A ENERGIA SOLAR COMO FONTE DE
PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
A energia solar pode ser
usada na produção de energia
elétrica por meio de um sistema
chamado fotovoltaico em que o
próprio consumidor produz sua
eletricidade.
O sistema fotovoltaico se compõe
de equipamentos responsáveis
por diversas funções: a captação

(placas soláres) da energia solar,
a conversão (inversor) dela em
eletricidade, a medição da energia
gerada e o direcionamento dessa
eletricidade, seja para o imóvel
onde as placas estão instaladas,
para consumo, ou a devolução na
rede da companhia elétrica.
Existe também o sistema heliotérmico

Em 1839, um físico francês, Edmond Becquerel, descobriu o
processo fotovoltaico: a luz solar, composta por partículas de energia
chamada de fótons (daí o nome fotovoltaico), quando incide sobre
uma superfície semicondutora, gera corrente elétrica.

que é utilizado para produção de
energia em grande escala.

E se não tiver sol?

A falta de raios de sol
não impede a geração
de energia, entretanto,
quanto menos nuvens houver no
céu, maior será a produção de
eletricidade.

Quando a produção de energia é maior que o
consumo do imóvel, o excedente é injetado na rede da
concessionária e poderá ser utilizado como crédito.

BARATA PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA
DEPUTADO ZARATTINI APROVA
UTILIZAÇÃO DE ENERGIA SOLAR PARA
FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA
Com o objetivo de ampliar o benefício
da Tarifa Social de Energia Elétrica,
o deputado Carlos Zarattini aprovou
na Lei 14.120 de 1º de março de
2021, medida que autoriza as
concessionárias e permissionárias
do serviço público de distribuição de
energia elétrica a instalar sistemas

A energia gerada pelas placas
será utilizada pelo equipamento
público e o que sobrar da energia
produzida deverá ser destinada
ao atendimento das famílias

beneﬁciadas pela Tarifa Social de
Energia Elétrica.
Para a instalação das placas solares
serão utilizados recursos que as
empresas de energia já cobram na
conta de luz, destinados a programas
de eﬁciência e desenvolvimento
energético.

A ideia é expandir o benefício da Tarifa Social,
assegurando que famílias de baixa renda
possam pagar menos pela conta de luz.

“

“

fotovoltaicos (placas solares) em
prédios públicos como escolas e
postos de saúde.

GÁS DE COZINHA MAIS BARATO: Uma luta de Zarattini
Para minimizar os danos causados pela crise econômica que assola o país, o deputado Zarattini apresentou o Projeto de Lei
nº 1374/2021, que garante desconto para pessoas de baixa renda na compra do gás de cozinha.

Se o projeto for aprovado, veja quem terá direito ao benefício:
a) as pessoas
cadastradas
no programa
Bolsa Família;

b) as famílias inscritas no Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo Federal
- CadÚnico, com renda familiar mensal
por pessoa menor ou igual a meio salário
mínimo nacional;

c) famílias inscritas no CadÚnico que
tenham entre seus moradores quem
receba o Benefício de Prestação
Continuada (BPC) da assistência
social.

“O governo Bolsonaro se elegeu dizendo que baixaria o preço do gás, mas na verdade o que
vemos são aumentos abusivos dos itens de primeira necessidade - o preço do botijão de gás não
para de subir! O desconto que proponho dará fôlego a muitos lares brasileiros que sofrem e já
estão até usando lenha para cozinhar os alimentos. Baratear a vida dos mais pobres é o grande
desaﬁo do nosso mandato”, aﬁrma Zarattini.

A LEI DA TARIFA SOCIAL
DE ENERGIA ELÉTRICA
DO DEPUTADO ZARATTINI
GARANTE DESCONTOS
NA CONTA DE LUZ PARA
CONSUMIDORES DE
BAIXA RENDA

VEJA SE SUA FAMÍLIA TEM DIREITO AO DESCONTO NA CONTA DE LUZ
A Lei da Tarifa Social de Energia Elétrica (nº 12.212/2010) foi conquistada com o trabalho de Deputado Carlos
Zarattini com o apoio dos movimentos sociais, principalmente dos grupos de moradia. Essa lei concede
descontos que variam de 10% a 65% na conta de luz das famílias de baixa renda.

Quem tem direito?
Famílias que recebem o Bolsa
Família ou aquelas que não
recebem, mas são inscritas no
CadÚnico e possuem o NIS (Número
de Inscrição Social), ou seja, são
cadastradas nos programas sociais
do Governo, com renda familiar
mensal, por pessoa, menor ou igual
a meio salário mínimo nacional
(hoje, R$ 550,00);
Família que entre seus membros
tenha uma pessoa que receba o
Benefício da Prestação Continuada
da Assistência Social (BPC), também
conhecido como LOAS;
Família Inscrita no CadÚnico com
renda mensal de até três salários
mínimos (atualmente, R$ 3.300,00),
com pessoa portadora de doença em
que o tratamento exija o
uso continuado de equipamentos
que funcionam com
energia elétrica.

Como é o desconto?
O desconto da Tarifa Social de
Energia Elétrica varia de acordo
com a faixa de consumo de
energia durante o mês. Quanto
menor for o consumo maior
será o desconto. Veja na tabela:

São Paulo:
Av. Vital Brasil, 305 - 11º andar, Sl 1101
Butantã - São Paulo - SP
CEP 05503-001 - Tel.: (11) 3765-1728
E-mail: dep.zarattini@uol.com.br

Como calcular a renda familiar
mensal por pessoa para saber se
sua família tem direito à Tarifa Social.
Responda as perguntas abaixo:

 Qual o valor da renda mensal
total da família (some os salários, as
aposentadorias, as diárias, os bicos e outras
rendas de todos os moradores da casa)
Resposta R$ ______________
 Qual é o número de moradores na casa
(não esqueça de contar também as crianças)
Resposta: ______________
 Qual a renda familiar por pessoa (para
saber, divida o valor da renda mensal total
da família, resultado da primeira pergunta,
pelo número de moradores da casa)
Resposta: R$ ______________

 Se o resultado for igual ou menor a
R$ 550,00 (hoje, valor de meio salário mínimo
nacional), sua família tem direito à Tarifa
Social de Energia Elétrica.

Consumo mensal

Desconto

Até 30kWh

65%

De 31kWh a 100kWh

40%

De 101kWh a 220kWh

10%

Superior a 220kWh

0%

Brasília:
Câmara dos Deputados - Anexo IV
Gabinete 808 - Brasília - DF
CEP 70160-900Tel.: (61) 3215-5808
E-mail: dep.carloszarattini@camara.leg.br

Como solicitar o benefício?
Se sua família já possui o NIS,
poderá solicitar o cadastro na Tarifa
Social de Energia Elétrica nas
agências da empresa de energia
levando toda a documentação:
documento oﬁcial de identiﬁcação
do responsável com foto, número
do NIS ou no caso de receber o
Benefício de Prestação Continuada
(BPC), o número do benefício (NB) e
uma conta de luz;
Se sua família possui os critérios
para receber o benefício da Tarifa
Social de Energia Elétrica, mas
ainda não possui o NIS (Número
de Inscrição Social), deve ir até
um posto do CRAS (Centro de
Referência e Assistência Social) na
sua região para fazer o cadastro
no CadÚnico. De posse do NIS, o
representante da família deverá ir
até uma agência da empresa de
energia e solicitar o benefício da
Tarifa Social de Energia Elétrica.

Equipamentos – Além dos
descontos na conta de luz, a
Lei da Tarifa Social de Energia
Elétrica garante também a
troca gratuita de lâmpadas e
geladeiras por modelos mais
eﬁcientes e econômicos.

