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FIEC recebe governador Camilo Santana  

Na oportunidade, o governador assina dois decretos e um termo de cooperação técnica: 
 
- Termo de Cooperação Técnica com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(SENAI/CE), por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), para o 
desenvolvimento de ações de aprendizagem voltadas para jovens que estão cumprindo 
medidas socioeducativas em centros educacionais na capital e interior. 
 
- Decreto que regulamenta a isenção do ICMS para empresas e pessoas físicas que 
produzam micro e minigeração de energia elétrica; 
 
- Decreto de criação do Selo Verde Industrial, que desonera os tributos para resíduos 
sólidos reaproveitados como matéria-prima ou insumo pela indústria. A  ideia é certificar 
esses produtos compostos por materiais reciclados; 
 Fonte : IEL 



Evento em Madrid – Infraestructuras y energías renovables 

Fonte : El País 

Fonte : Diário do Nordeste 



Faculdade investe em energia solar 

O investimento é alto, mas a direção 
calcula que, em sete anos, ele será 
totalmente recuperado 
 
Ao término da última etapa do projeto, 
prevista para o fim de 2016, os Campus 
Lagoa Seca e Icó terão, juntos, três mil 
placas instaladas, capazes de produzir 
até 800 KW de energia 

A Faculdade Leão Sampaio (FLS), com três campus em Juazeiro do Norte e 
outro na cidade de Icó, é uma das maiores faculdades do Interior do Estado, 
aproximadamente de 10 mil alunos 
 
A Faculdade Leão Sampaio será a instituição de Ensino Superior (IES) 
com o maior investimento em produção de energia solar do País, 
segundo a empresa cearense SATRIX, responsável pela instalação das 
placas e que responde por mais de um quarto dos projetos de energia 
renováveis no Brasil. 



Obras Rede Básica – PROBLEMAS FINANCEIROS ABENGOA 

Fonte : Aneel 



Fatores de Capacidade na Geração Eólica 

Fator de Capacidade Médio no Brasil 
em Outubro foi de 47,7%, enquanto o 

Ceará apresentou 61,7% 

Fator de Capacidade Out/2015 

Fator de Capacidade Set/2015 

Fator de Capacidade Médio no Brasil 
em Setembro foi de 47,2%, enquanto 

o Ceará apresentou 66,3% 
Fonte : ONS - Boletim Eólica Outubro/2015 



Geração Média Diária - últimos 3 meses  

Ceará  

Bahia 

Fonte : ONS - Boletim Eólica Outubro/2015 



Geração Média Horária - últimos 3 meses  

Ceará  

Bahia 

Fonte : ONS - Boletim Eólica Outubro/2015 



Fatores de Capacidade - RANKING 

Mês 
atual 

 
66% 
do 

Ceará 

Fonte : ONS - Boletim Eólica Outubro/2015 

Últimos 
12 

meses 
 

33% do 
Ceará 



Fonte : Aneel 29/10/15 

Brasil = 1.125 
conexões (13,1 
MW) com 1.074 
fotovoltaicas 
 
Ceará com 95 
conexões (8,4%) 

Conexões de Mini-Micro Geração – SUPERADO 1000 CONEXÕES  



PARA  DESCONTRAIR.... 



Obrigado ! 
 

Jurandir Picanço 
jurandirpicanco@uol.com.br 

Joaquim Rolim 
jcrolim@sfiec.org.br 
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