


QUER SER AVISADO DAS PRÓXIMAS LIVES?

CLIQUE  AQUI NESSE LINK PARA SE INSCREVER NO CANAL >>

https://www.youtube.com/channel/UCmzUuN0F1i0M_1_nRi4F4Ow?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/channel/UCmzUuN0F1i0M_1_nRi4F4Ow?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/channel/UCmzUuN0F1i0M_1_nRi4F4Ow?sub_confirmation=1


CLICA NO SININHO PARA NÃO 
PERDER MAIS NENHUMA LIVE



SISTEMA ON GRID

BIDIRECIONAL

STRING BOX 
CORRENTE 
CONTINUA

STRING BOX 
CORRENTE 

ALTERNADA

ON GRID



SISTEMA OFF GRID

BIDIRECIONAL

STRING BOX 
CORRENTE 
CONTINUA

STRING BOX 
CORRENTE 

ALTERNADA

OFF GRID



DEFINIR PRIORIDADES 
DE ONDE VAI 
CONSUMIR ENERGIA 

1 2
3



OPÇÃO 1

OPÇÃO 2

OPÇÃO 3



COMO FUNCIONA O 
MEDIDOR 

BIDIRECIONAR?







- REGISTRA O QUE É CONSUMIDO 

- REGISTRA O QUE É INJETADO NA 
CONCESSIONÁRIA 











ENERGIA CONSUMIDA

ENERGIA INJETADA





QUAIS OS PASSOS PARA 
INSTALAÇÃO DA 

ENERGIA SOLAR E  
TROCA DO MEDIDOR?





CONTA DE LUZ APÓS 
INSTALAÇÃO?

É POSSÍVEL ZERAR A CONTA 
DE ENERGIA?







SOMA TAXA DE DISPONIBILIDADE
+ TAXA DE ILUMINAÇAO PUBLICA



TAXA DE DISPONIBILIDADE

MONOFÁSICO  = 30KWH
BIFÁSICO  = 50KWH

TRIFÁSICO = 100KWH



COMO É COBRADA A 
TAXA DE ILUMINAÇÃO 

PUBLICA?











Isenção
São isentos do pagamento da Contribuição para Custeio da 
Iluminação Publica os contribuintes possuidores de unidades 
consumidoras residenciais, com ligações elétricas 
monofásicas, cujo consumo de energia elétrica mensal não 
ultrapasse a 70 KWh (setenta quilowatts-horas).
Esta isenção é concedida automaticamente quando da 
expedição da fatura de consumo de energia elétrica que 
atenda às condições estabelecidas.



ALGUNS CONCEITOS 
DE ENERGIA SOLAR



MESMO CPF

MESMO CNPJ

AUTOCONSUMO REMOTO

(ICMS ISENTO)

(ICMS ISENTO)



EXEMPLOS
GEREI : 1.000kwh
CONSUMO: 500KWH
MESMO CPF
MESMA CONCESSIONÁRIA

QUANTO VOU 
PASSAR DE CRÉDITO?

GEREI : 3000Kwh
CONSUMO: 1000kwh
MESMO CNPJ
MESMA CONCESSIONÁRIA



PREPARANDO A CASA DA MINHA MÃE!

COMO FAZER?
INSTALE UM 
MEDIDOR 

ADICIONAL NO 
SEU CPF



CASA DA MINHA MÃE!



ENERGIA SOLAR EM CONDOMÍNIOS

VAMOS FOCAR
PRIMEIRAMENTE NA 
ÁREA COMUM!

GASTO MÉDIO GIRA 
EM TORNO DE R$ 
2.000,00 (por bloco)

A conta de energia elétrica é considerada 
por 10,  entre 10 síndicos, o grande vilão 
que contribui para os reajustes das taxas 
de condomínio. UNANIMIDADE!



ALUGUEL DA USINA SOLAR

- USINA DE 70KWP
- 212 PLACAS DE 330W

- GERA APROX: 
10.500 KWH MÊS

- ALUGUEL: R$ 
6.500,00



ESPECIALISTA EM USINAS SOLARES



ESPECIALISTA EM USINAS SOLARES



ESPECIALISTA EM USINAS SOLARES



ALUGUEL DA USINA SOLAR

- USINA DE 70KWP
- 212 PLACAS DE 330W

- GERA APROX: 
10.500 KWH MÊS

- ALUGUEL: R$ 
6.500,00



INSTALE ENERGIA SOLAR NO GALPÃO
ALUGUE TODA A GERAÇÃO (CONTRATO) 



DÚVIDAS DE ENERGIA SOLAR QUE 
NUNCA LHE RESPONDERAM



Como devo proceder para instalar uma central 
geradora em um terreno vazio e compensar a 
energia em outro local? 

A – JÁ POSSO ENTRAR COM O PROJETO DIRETO NA 
CONCESSIONÁRIA

B  - PRIMEIRAMENTE PRECISO SOLICITAR UMA LIGAÇÃO NOVA (UM 
MEDIDOR)

C  - COMPRO LOGO AS PLACAS E INSTALO E DEPOIS ENTRO COM O 
PROJETO



Como devo proceder para instalar uma central 
geradora em um terreno vazio e compensar a 
energia em outro local? 

É necessário que o proprietário, locatário ou arrendatário do imóvel 

solicite conexão junto à distribuidora como unidade 
consumidora e com uma potência disponibilizada no mínimo 

igual à potência do gerador a ser instalado, conforme o § 1º do art. 
4º da Resolução Normativa nº 482/2012. 

OPÇÃO - B



Os créditos remanescentes depois de encerrado o mês (ciclo de 
faturamento) podem ser transferidos a qualquer momento a 
outras unidades consumidoras de mesma titularidade, atendidas 
pela mesma distribuidora? 
A – POSSO PASSAR OS CRÉDITOS DE MESES ANTERIORES, PARA OUTRA UNIDADE, 
DESDE QUE ESTEJAM NO MESMO CPF.

B – CRÉDITOS ANTERIORES NÃO PODEM SER PASSADOS PARA PARA OUTRA UNIDADE 
CONSUMIDORA EM NENHUMA HIPÓTESE

C – SE A CASA FOR ALUGADA EU POSSO PASSAR OS MEUS CRÉDITO PARA O PRÓXIMO 
MORADOR

D- Os créditos de meses anteriores poderão ser transferidos para outras unidades 
consumidoras de mesma titularidade e na mesma área de concessão somente quando 
houver encerramento contratual daquela unidade com a distribuidora. 



Os créditos remanescentes depois de encerrado o mês 
(ciclo de faturamento) podem ser transferidos a qualquer 
momento a outras unidades consumidoras de mesma 
titularidade, atendidas pela mesma distribuidora? 

Não. Os créditos de meses anteriores poderão ser transferidos para outras 
unidades consumidoras de mesma titularidade e na mesma área de concessão 

somente quando houver encerramento contratual daquela 
unidade com a distribuidora. Em nenhuma outra hipótese é permitida 

a transferência dos créditos de meses anteriores, devendo permanecer com a 
unidade consumidora a que foram inicialmente destinados. 

OPÇÃO D



Caso haja alteração da titularidade de uma unidade 
consumidora com geração distribuída, os créditos de 
energia podem ser transferidos ao novo titular? 

Não. Os créditos de energia alocados à unidade 
consumidora permanecem com o titular 
original dos créditos, podendo ser transferidos apenas 

a unidades consumidoras desse mesmo titular (CPF/CNPJ), 
desde que elas sejam atendidas pela mesma distribuidora. 
Portanto, não há transferência dos créditos de energia para 
o novo titular da unidade consumidora com micro ou 
minigeração. 



A distribuidora pode negar a conexão de um 
micro ou minigerador? 

A  - Mesmo que a unidade consumidora tenha atendido todas às 
condições de acesso a concessionária pode decidir se liga ou não o 
sistema de energia solar

B - Se a unidade consumidora tenha atendido todas às condições 
de acesso a concessionária não pode se negar o atendimento 
dessa unidade consumidora. (OU SEJA LIGAR O SISTEMA NA REDE)



A distribuidora pode negar a conexão de um micro ou 
minigerador? 

Não. A distribuidora não pode se negar a atender uma unidade 
consumidora com geração distribuída que tenha atendido às condições de 

acesso estabelecidas na norma. Caso isso venha a ocorrer, o 
interessado deve prestar denúncia à ANEEL ou a Agências 
Estaduais Conveniadas. 
Quando da conexão da micro ou minigeração ao sistema, cabe à 
distribuidora, na qualidade de responsável por garantir a prestação dos 
serviços públicos de distribuição de energia elétrica com qualidade e 
confiabilidade, encontrar soluções técnica e economicamente razoáveis 
para a conexão dos geradores e atendimento eficiente aos demais 
consumidores. 

OPÇÃO B



De quem é a responsabilidade financeira pelas obras no sistema 
de distribuição para conexão da micro ou minigeração? 

A - Ampliações ou reforços no sistema de distribuição em função 
exclusivamente da conexão de microgeração distribuída participante do 
Sistema de Compensação de Energia Elétrica são arcados integralmente pela 

distribuidora acessada, exceto para o caso de geração 
compartilhada. 

B- Para o caso de minigeração distribuída (em todas as modalidades) e de 
microgeração na modalidade de geração compartilhada, se houver a 
necessidade de ampliações ou reforços em função exclusivamente de sua 

conexão à rede de distribuição, deve-se incluir tais custos no cálculo de 
participação financeira do consumidor (art. 5º, §2º da Resolução 
Normativa nº 482/2012). 



De quem é a responsabilidade financeira pelas obras no sistema de distribuição para 
conexão da micro ou minigeração? 

A - Ampliações ou reforços no sistema de distribuição em função 
exclusivamente da conexão de microgeração distribuída participante do 
Sistema de Compensação de Energia Elétrica são arcados integralmente pela 

distribuidora acessada, exceto para o caso de geração 
compartilhada. 

B- Para o caso de minigeração distribuída (em todas as modalidades) e de 
microgeração na modalidade de geração compartilhada, se houver a 
necessidade de ampliações ou reforços em função exclusivamente de sua 

conexão à rede de distribuição, deve-se incluir tais custos no cálculo de 
participação financeira do consumidor (art. 5º, §2º da Resolução 
Normativa nº 482/2012). 

OPÇÃO: A E B ESTÃO CORRETAS



ALUGUEL DA USINA SOLAR

- USINA ATÉ 75KWP 
SENDO 
AUTOCONSUMO 
REMOTO 
CUSTO DE REFORÇO 
DE REDE POR 
CONTA DA 
CONCESSIONÁRIA 



AUTOCONSUMO REMOTO
MEDIDOR DO 
TELHADO DA 
MINHA MÃE 
NO MEU CPF

ENERGIA DA 
MINHA CASA NO 
MEU CPF

ENERGIA DO MEU 
ESTCRITÓRIO NO 
MEU CPF



AUTOCONSUMO REMOTO
USINAS SOLARES

(ICMS ISENTO)



USINA NO CNPJ DO
CONSÓRCIO OU DA COOPERATIVA

(CPF 
DIFERENTE) (CNPJ 

DIFERENTE)

COBRA ICMS – EQUIVALE A 
25% APROXIMADAMENTE

SE PASSAR DE 75KWP 
– PAGA DEMANDA E 
REFORÇO DE REDE



Geradores clandestinos podem ser desconectados 
da rede de distribuição? 

A- SIM, A CONCESSIONÁRIA PODE DESCONECTA-LO DA 
REDE

B – NÃO, A CONCESSIONÁRIA NÃO PODE DESCONECTA-LO 
DA REDE



Geradores clandestinos podem ser desconectados 
da rede de distribuição? 

Sim (OPÇÃO A). Conforme inciso I do § 1º do art. 170 da 

Resolução Normativa nº 414/2010, a distribuidora 
deve suspender imediatamente o fornecimento 
caso fique caracterizado que a geração prejudica o 
atendimento a outras unidades consumidoras, 
apontando risco iminente de danos a pessoas, bens ou 
ao funcionamento do sistema elétrico. 



Qual o prazo para a conexão da micro ou 
minigeração à rede elétrica? 

Prazo para instalação de microgeração é de, no 
máximo, 34 dias (não incluído o tempo necessário às 
eventuais adequações por parte do consumidor). Já 

para a minigeração, esse prazo sobe para 49 dias, 
para o caso de não haver necessidade de obras de 
melhoria ou reforço no sistema de distribuição. Os 
prazos para cada etapa estão detalhados Tabela 2 da 
Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST. 



O QUE FAZER SE A 
CONCESSIONÁRIA NÃO ESTÁ 

CUMPRINDO COM PRAZOS OU 
COBRANÇA INDEVIDA ?





Quando você tiver algum problema com a distribuidora de 
energia elétrica, por exemplo, falta de energia, não 
recebimento de fatura etc., deve reclamar diretamente à 
distribuidora. Veja as formas de contato.
Ao registrar sua reclamação, a distribuidora deverá fornecer 
um número de protocolo. Guarde esse número.

Caso o problema não seja solucionado, você deverá 
entrar em contato com a ouvidoria da distribuidora e 
informar o número de protocolo da reclamação.
Ao reclamar na ouvidoria, outro número de protocolo 
deverá ser fornecido. É importante guardar esse 
número também.

https://www.aneel.gov.br/contatos-das-distribuidoras


Se ainda assim o problema não tiver sido resolvido, registre sua 
reclamação na Aneel. Você poderá utilizar um dos seguintes 
canais:

• aplicativo para celular: ANEEL Consumidor (Android e IOS)
• para falta de energia ou consulta a protocolo, acesse 
a assistente virtual (todos os dias, 24h por dia); para os demais 
assuntos, acesse o chat humano (de segunda a sábado, das 8h às 
20h);
• formulário no site da Aneel;
• telefone 167 (de segunda a sábado, das 6h20 à meia-noite).

Lembre-se de ter em mãos sua fatura de energia e os números 
dos protocolos já fornecidos pela distribuidora.

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.aneel.ouvidoria
https://itunes.apple.com/br/app/aneel-consumidor/id1376789654?mt=8
https://z1.liveper.sn/api/account/3780711/route/campaign/1597530014/engagement/1635046230
http://www.aneel.gov.br/registrar-solicitacao


Cabe a distribuidora recusar a ART do responsável técnico pelo 
projeto elétrico e instalação de um sistema de micro ou 
minigeração? 

Não.  Pois não compete à distribuidora 
determinar quais são os profissionais habilitados 
a realizar projeto elétrico e instalação de 
sistemas de micro ou minigeração. Cabe apenas ao 
conselho de classe correspondente estabelecer quais 
são os profissionais habilitados para a realização do 
serviço em questão. 



No caso de autoconsumo remoto, geração compartilhada 
e condomínio, é necessário instalar o medidor 
bidirecional em todas as unidades cadastradas? 

A – SIM, DEVO INSTALAR O MEDIDOR BIDIRECIONAL EM 
TODAS AS UNIDADES QUE VÃO RECEBER O CRÉDITO DE 
ENERGIA 

B – NÃO, é necessário instalar o medidor bidirecional 
apenas na unidade consumidora onde será instalado o 
sistema de energia solar



No caso de autoconsumo remoto, geração compartilhada e condomínio, 
é necessário instalar o medidor bidirecional em todas as unidades 
cadastradas? 

Não. É necessário instalar o medidor bidirecional 
apenas na unidade consumidora onde será 
instalada a micro ou minigeração. Para as unidades 
consumidoras que apenas receberão a energia 
excedente, deve-se manter a medição existente, ou 
instalar medidores convencionais no caso de novas 
unidades consumidoras. 

OPÇAO B



Qual deve ser o procedimento da distribuidora caso 
identifique que o consumidor conectou a micro ou 
minigeração sem ter solicitado o acesso? 

É importante destacar que tal situação é grave, pois, além de colocar 
em risco a segurança das pessoas e instalações de outros 
consumidores, caracteriza em ação intencional do consumidor para 
desvirtuar o faturamento da unidade. 

Por isso, a distribuidora deve suspender imediatamente 
o fornecimento de energia, nos termos do art. 170, além de 

adotar os procedimentos estabelecidos no Capítulo XI da Resolução 
Normativa nº 414/2010, para proceder com a recuperação do 
consumo supostamente não faturado. 



Posso dividir uma usina solar para formar outras de menor 
porte e fazer e me enquadra em micro geração até 75kwp?

A – POSSO, BASTA SEPARAR COM 
UM MURO

B – POSSO, BASTA SEPARAR COM 
UMA RUA

C – NÃO POSSO, MELHOR 
MONTAR EM BAIRROS 
DIFERENTES

D – POSSO, SO COLOCAR O 
TERRENO EM CPF DIFERENTES





ALUGUEL DA USINA SOLAR

- USINA ATÉ 75KWP 
SENDO 
AUTOCONSUMO 
REMOTO 



Posso dividir uma central gerada para formar outras de menor porte e fazer jus ao Sistema de 
Compensação de Energia Elétrica? 

Não. O art. 4º, §3º da Resolução Normativa nº 482/12 veda explicitamente a divisão de 
central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência 
para micro ou minigeração distribuída, devendo a distribuidora identificar esses casos, 
solicitar a readequação da instalação e, caso não atendido, negar a adesão ao Sistema 
de Compensação de Energia Elétrica. 
Nesses termos, a norma veda a divisão de uma central geradora em centrais de menor 
porte que resulte em: a) alteração do enquadramento como minigeração distribuída 
para o enquadramento como microgerações distribuídas; ou b) alteração de uma 
condição de não enquadramento para uma condição de enquadramento na Resolução 
Normativa n° 482/2012. Destacamos que a identificação dessas tentativas de divisão de 
central geradora deve ser realizada pela distribuidora e não se limita à verificação da 
titularidade das unidades ou da contiguidade das áreas nas quais as centrais de geração 
se localizam. Ou seja, é vedada a divisão de uma central geradora em centrais de menor 
porte por meio físico (por cercas, ruas, etc.), ainda que de titulares diferentes, quando 
essa divisão resulta em alteração de enquadramento. 

OPÇÃO D



Posso ter mais de um sistema de micro ou 
minigeração, sob minha titularidade e localizados em 
regiões distintas? 

A – POSSO TER QUANTOS SISTEMAS EU QUISER NO MEU CPF 
OU NO MEU CNPJ

B – POSSO TER QUANTOS SISTEMAS EU QUISER NO MEU CPF 
OU CNPJ, MAS A SOMA DELES NÃO PODE SER MAIOR QUE 
75KWP

C- SÓ POSSO TER UM SISTEMA NO MEU CPF OU CNPJ



Posso ter mais de um sistema de micro ou 
minigeração, sob minha titularidade e localizados 
em regiões distintas? 

Sim. A norma não veda situações em que um mesmo 
titular possua mais de um sistema de micro ou 

minigeração, localizados em regiões distintas, 

dentro da mesma área de concessão, mesmo que a 
soma das potências instaladas desses sistemas 
ultrapasse os limites de micro ou minigeração. 

OPÇÃO A



POSSO TER QUANTAS USINAS DE 75KWP 
QUE EU QUISER

- USINA ATÉ 75KWP 
SENDO 

AUTOCONSUMO 
REMOTO 

O melhor modelo



É possível o consumidor comprar ou alugar 
lotes/terrenos com empreendimento de micro ou 
minigeração

SIM. MAS O PAGAMENTO DEVERÁ SER UM VALOR 
FIXO POR MÊS INDEPENDENTE DA QUANTIDADE GERADA DE 

ENERGIA

O que não pode é que o  pagamento em valor proporcional à energia 
gerada pela micro ou minigeração.

Isso iria caracterizar a comercialização de energia elétrica. 
A comercialização da energia elétrica, nesse caso, só poderá ser feita 
pela concessionária



PODE ALUGAR USINAS DE SOLO  OU NO 
SEU  TELHADO



Posso arrendar meu telhado para outra pessoa ou empresa 
utilizá-lo para instalar micro ou minigeração distribuída? 

Sim. Este tipo de empreendimento poderia se 
caracterizar como autoconsumo remoto, mas a unidade 

geradora a ser instalada não pode estar ligada ao mesmo medidor de 
energia do proprietário do telhado. 

É necessário que seja solicitada UMA NOVA LIGAÇÃO, naquele local, de uma 
nova unidade consumidora (com um novo medidor de energia) cuja posse 
seja em nome da pessoa/empresa que estará locando o telhado. 

Ressalta-se ainda que essa nova unidade consumidora deve possuir potência 
disponibilizada com valor no mínimo igual à potência instalada do micro ou 
minigerador (parágrafo 1º do art. 4º da Resolução Normativa no 482/2012). 



Posso instalar um sistema de micro ou minigeração
distribuída em minha empresa e utilizar os créditos de 
energia em minha residência? 

A  - POSSO, JÁ QUE EU SOU DONO DA 
EMPRESA

B – NÃO POSSO, PRECISA ESTAR NO MESMO 
CPF OU NO MESMO CNPJ



Posso instalar um sistema de micro ou minigeração
distribuída em minha empresa e utilizar os créditos de 
energia em minha residência? 

É preciso que tanto a unidade consumidora 
com geração distribuída quanto a unidade 
consumidora que faz uso dos créditos de 

energia estejam sob a mesma 
titularidade (mesmo CNPJ ou 
CPF). 

OPÇAO B



É possível a instalação de micro ou minigerador
em unidade consumidora situada em zona rural 
e compensar energia na cidade? 

A- SIM, EU POSSO COMPENSAR OS CRÉDITOS 
DESDE QUE ESTEJA NO MESMO CPF OU CNPJ E NA 
MESMA ÁREA DA CONCESSIONÁRIA

B- NÃO POSSO, POIS O KWH DO RURAL É 
DIFERENTE DO URBANO



É possível a instalação de micro ou minigerador
em unidade consumidora situada em zona rural? 

Sim. A Resolução não faz restrição à localização 
do micro ou minigerador, desde que esteja 
associado a uma unidade consumidora e que a 
compensação dos créditos de energia se estabeleça na 
mesma distribuidora onde se encontram as demais 
unidades de consumo com as quais se deseja 
compensar o excedente de geração (art. 7º, Resolução 
Normativa nº 482/2012). 

OPÇÃO A



Acreditamos que no momento em que as 
empresas pensarem em reduzir custos para 
se tornarem mais competitivas, em um 
cenário pós-covid, a energia solar irá 
despontar como uma grande oportunidade

Vão surgir oportunidades no pós-crise?



Fortalecer as vendas online e buscar diálogo 
com o mercado, clientes, fornecedores e 
consumidores. 

Se a empresa se mostrar ativa, ela tem mais 
chances de, em um retorno econômico, 
recuperar esse contato e converter em compra.

ESTRATÉGIA PARA RETOMADA!



MOMENTO ATUAL O QUE 
DEVO FAZER PARA 

ENCONTRAR KITS SOLARES 
MAIS BARATOS?





FAZER COTAÇÃO COM A LISTA DE 
FORNECEDORES DO CURSO

MAIS DE 15 FORNECEDORES



CAPTEI QUANTOS CLIENTES?

QUANTOS ENVIEI 
ORÇAMENTO?

QUANTOS VENDI?



O PULO DO GATO! 
GERE MAIS DE UMA 

PROPOSTA PARA O CLIENTE 
E DEIXE ELE ESCOLHER!



OFEREÇA O SISTEMA PARA 
ECONOMIZAR 100% DO CONSUMO E

50% DO CONSUMO.

E SISTEMA COM PREÇO DO 
IMPORTADOR SOLAR – DIRETO DA 

CHINA



DICA NINJA!

COMO NÃO PERDER 
MAIS ORÇAMENTO?

QUER SER AVISADO DAS 
PRÓXIMAS LIVES?

Clique no botão Inscreva-se:

https://www.youtube.com/channel/UCmzUuN0F1i0M_1_nRi4F4Ow?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/channel/UCmzUuN0F1i0M_1_nRi4F4Ow?sub_confirmation=1


O CAMINHO A SEGUIR

O SEU PRIMEIRO 
GRANDE PASSSO

O grande atalho 
para iniciar no 
mercado de energia 
solar.



O CAMINHO A SEGUIR

O SEU PRIMEIRO 
GRANDE PASSSO



LINK PARA OS NOVOS CURSOS:
ESPECIALISTA EM USINAS SOLARES:

Clique aqui e faça sua inscrição no 
curso especialista em usinas solares

IMPORTADOR SOLAR:

Clique aqui para fazer sua inscrição no 
importador solar

INSTALADOR SOLAR DE ALTA 
PERFORMANCE
Clique aqui  para fazer sua inscrição no 
instalador solar

https://especialistaemusinasolar.com.br/especialistaemusinassolares/
https://pay.hotmart.com/W16741115M?off=rld8slmu&checkoutMode=10
https://cafecomenergia.com.br/


LINK PARA OS NOVOS CURSOS:
ESPECIALISTA EM USINAS SOLARES:

Clique aqui e faça sua inscrição no 
curso especialista em usinas solares

IMPORTADOR SOLAR:

Clique aqui para fazer sua inscrição no 
importador solar

INSTALADOR SOLAR DE ALTA 
PERFORMANCE
Clique aqui  para fazer sua inscrição no 
instalador solar

https://especialistaemusinasolar.com.br/especialistaemusinassolares/
https://pay.hotmart.com/W16741115M?off=rld8slmu&checkoutMode=10
https://cafecomenergia.com.br/


CLIQUE NO LINK ABAIXO E 

LINK PARA OS NOVOS CURSOS:

ESPECIALISTA EM USINAS SOLARES:
Clique aqui e faça sua inscrição no curso especialista em usinas solares

IMPORTADOR SOLAR:
Clique aqui para fazer sua inscrição no importador solar

INSTALADOR SOLAR DE ALTA PERFORMANCE
Clique aqui  para fazer sua inscrição no instalador solar

https://especialistaemusinasolar.com.br/especialistaemusinassolares/
https://pay.hotmart.com/W16741115M?off=rld8slmu&checkoutMode=10
https://cafecomenergia.com.br/

