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Reajuste tarifário da ELFSM entrou em vigor
A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL) aprovou na terça-feira
(13/8), durante reunião pública, o
reajuste tarifário da concessionária Empresa Luz e Força Santa
Maria S/A (ELFSM). A empresa
atende 110 mil unidades consumidoras em 11 municípios do Espírito Santo que são: Águia
Branca, Alto Rio Novo, Pancas,
Colatina, São Gabriel da Palha,
São Roque do Canaã, Marilândia,
Santa Teresa, Governador Lindenberg, São Domingos do Norte
e Vila Valério. O reajuste entrou
em vigor no dia 22 de agosto.
Ao calcular o reajuste, conforme estabelecido no contrato de
concessão, a Agência considera a
variação de custos associados à
prestação do serviço. O cálculo
leva em conta a aquisição e a
transmissão de energia elétrica,
bem como os encargos setoriais.

Confira abaixo os índices que serão aplicados às contas de luz dos consumidores:
EMPRESA

Consumidores residenciais - B1

ELFSM (ES)
EMPRESA

ELFSM (ES)

14,01%
Classe de Consumo – Consumidores cativos
Baixa tensão Alta tensão em
em média
média (indústrias)
14,10%

15,10%

Efeito Médio
para o consumidor
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Aneel mantém bandeira
tarifária patamar 2 em agosto

14,32%

imagem da web

O efeito médio da alta tensão refere-se às classes A1 (>= 230 kV), A2 (de 88 a
138 kV), A3 (69 kV) e A4 (de 2,3 a 25 kV). Para a baixa tensão, a média engloba as
classes B1 (Residencial e subclasse residencial baixa renda); B2 (Rural:
subclasses, como agropecuária, cooperativa de eletrificação rural, indústria
rural, serviço público de irrigação rural); B3 (Industrial, comercial, serviços e
outras atividades, poder público, serviço público e consumo próprio); e B4
(Iluminação pública).
Mais informações sobre reajustes tarifários podem ser consultadas no
endereço eletrônico www.aneel.gov.br, no link entendendo a tarifa.

DIREITOS E DEVERES DOS CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA

A bandeira tarifária de
agosto será vermelha
patamar 2, movimento que
se mantém pelo terceiro mês
consecutivo desde o inicio
do período seco em maio
desse ano. Ela vai
representar custo adicional
na conta de energia do
consumidor de R$ 5 a cada
100 kWh consumidos.
A explicação da Agência
Nacional da Energia Elétrica
para a manutenção da
bandeira no nível de custo
mais elevado é que as
condições hidrológicas
continuam desfavoráveis e
houve redução no nível de
armazenamento dos
principais reservatórios do
Sistema Interligado
Nacional.
Página 02

Bandeira no patamar 2 da cor vermelha vem sendo mantida desde junho.
afolhaonline.com
imagem da web

A Diretoria da ANEEL
aprovou reajuste
tarifário da ELFSM
A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL) aprovou na terça-feira 13 de agosto, durante
reunião pública, o reajuste tarifário da concessionária
Empresa Luz e Força Santa Maria S/A (ELFSM). A empresa
atende 110 mil unidades consumidoras em 11 municípios do
Espírito Santo. O reajuste entrou em vigor no dia 22 de
agosto.
Página 04

INFORMATIVO DO CONSELHO DE CONSUMIDORES
DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA

02

Bandeira de agosto é vermelha patamar 2
A bandeira tarifária para o mês
de agosto é vermelha (patamar 2)
com custo de R$ 5 a cada 100 kWh
(quilowatts-hora) consumidos. A
manutenção da cor da bandeira
deve-se ao prosseguimento das condições hidrológicas desfavoráveis e
à redução no nível de armazenamento dos principais reservatórios
do Sistema Interligado Nacional
(SIN). Como consequência houve a
manutenção do preço da energia
elétrica no mercado de curto prazo
(PLD) no valor máximo estabelecido pela ANEEL, de R$
505,18/MWh, e aumento do risco
hidrológico (GSF). O GSF e o PLD
são as duas variáveis que determinam a cor da bandeira a ser
acionada.
Histórico
O sistema de bandeiras foi criado
para sinalizar aos consumidores os
custos reais da geração de energia
elétrica. O funcionamento é simples, para que os consumidores
possam assimilar que as cores verde, amarela ou vermelha indicam se
a energia custa mais ou menos por
causa das condições de geração.
Com as bandeiras, a conta de luz
As Bandeiras Tarifárias trazem
mais transparência ao custo da
energia elétrica. As cores
verde, amarela e vermelha
indicam ao consumidor o custo
de geração de energia elétrica
no país.

A bandeira tarifária de
energia elétrica para o
mês de agosto é
vermelha (patamar 2)
com custo de R$ 5 a
cada 100 kWh
(quilowatts-hora)
consumidos .
ficou mais transparente e o consumidor tem a melhor informação,
para usar a energia elétrica de forma
mais eficiente, sem desperdícios.
Cabe frisar que as bandeiras tarifárias não promovem aumento de
custos ou da tarifa. O sistema permite, a partir de sua métrica de
acionamento e de seus adicionais,
um ajuste mais harmônico ao fluxo
de custos do processo operativo do
Sistema Interligado Nacional
(SIN).
A ANEEL publica em seu site
(http://www.aneel.gov.br/bandeiras
-tarifarias), a partir dos dados encaminhados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
(CCEE) e do Operador Nacional do
Sistema (ONS), todas as informações sobre o acionamento mensal das bandeiras e os repasses da
Conta Bandeiras, incluindo Relatórios, Memórias de Cálculo, Despachos e Notas Explicativas. Também está disponível no site da
Agência um guia de “Perguntas e
Respostas” para esclarecer as
principais dúvidas dos consumidores.
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Prefeitura de Colatina substitui 1.264
lâmpadas comuns para lâmpadas de LED
A Prefeitura Municipal de
Colatina, deu início a substituição de 1.264 lâmpadas comuns para lâmpadas de LED,
em alguns pontos e vias
principais da cidade. A programação de troca de lâmpadas comuns segue até dezembro deste ano em nove
locais importantes, por serem
estratégicos para o tráfego de
veículos e de pessoas, que
vai proporcionar em breve
mais segurança à população
colatinense.
Mais modernas, as luminárias LED são mais eficientes, econômicas e duráveis. A luminária LED reduz
em 65% o consumo de energia por cada lâmpada instalada. Com uma durabilidade
de seis anos, produz uma economia substancial por lâm-

pada.
Os trabalhos de substituição de lâmpadas continua
nas vias da cidade como: nas
Avenidas Getúlio Vargas,
(concluído) José Zouain
(Avenida Beira Rio), Ângelo
Giuberti, Delta e Luís Dalla
Bernardina. E também nas
Av e n i d a s d a s R o s e i r a s
(Moacyr Brottas) e Sílvio
Avidos (São Silvano e outros
bairros).
A substituição de iluminação pública também vai
atender a Praça Municipal
Belmiro Teixeira Pimenta e a
Ponte Florentino Avidos. Os
serviços vem sendo executados através do Programa
de Eficiência Energética, da
Empresa Luz e Força Santa
Maria (ELFSM), sem custo
adicional para o município

Certificação obrigatória
de luminárias para
Iluminação Pública
Viária entra em vigor

Representante da CLASSE RESIDENCIAL
Conselheiro titular: Ademir A. Freitas da Silva
Conselheiro suplente: Cleidomar Gomes
Representante da CLASSE INDUSTRIAL
Conselheiro titular: Ralph Pettini
Conselheiro suplente: Fábio Tadeu Zanetti

CONSELHO DE CONSUMIDORES DA
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A

Conselheiro titular: Fioravante José M. Marino

Calendário de Reuniões Ordinárias - Ano de 2018

Conselheiro suplente: Geraldo M. Gobbi

Representante da CLASSE COMERCIAL

Representante da CLASSE RURAL

DATA
10 SETEMBRO
08 OUTUBRO
12 NOVEMBRO
10 DEZEMBRO

H0RÁRIO
15hs
15hs
15hs
15hs

Conselheiro titular: Acácio Franco
Conselheiro suplente: Ervino Lauer
Represen. da CLASSE PODER PÚBLICO
Conselheiro titular: Alberto Cesar de Lima
Conselheiro suplente: Carla Costa Madureira

A discussão a respeito da
sensação de insegurança da
população ao andar por ruas
pouco ou nada iluminadas
em todo o Brasil é antiga. A
conclusão é que a escuridão
aumenta sim a probabilidade

de roubos. Prova disso é um
levantamento do número de
roubos em 12 avenidas e praças de São Paulo (escolhidas
aleatoriamente) que receberam nova iluminação em
2003. Um mês depois de ins-

Claúdio Costa

A programação de troca de lâmpadas comuns segue até dezembro
deste ano em nove locais importantes, por serem estratégicos
para o tráfego de veículos e à população colatinense.

taladas lâmpadas mais potentes, oito locais tiveram
uma redução das ocorrências
em comparação ao mês
anterior. Há casos em que a
queda chegou a 63% segundo
a Secretaria de Estado da
Segurança Pública. O Centro
de Estudos da Violência da
Universidade de São Paulo
(USP) corrobora que há horários de maior incidência de
crime por conta da deficiência em iluminação.
Uma pesquisa com o
mesmo escopo também foi liderada na Inglaterra, quando
foi comprovado em 1974,
durante a crise do petróleo,
que com a iluminação pública
reduzida em 50% em algumas áreas urbanas, as estatísticas apontavam para aumento de 100% nos indicadores de furtos e de 50% nos
índices de criminalidade.
Não à toa, desde 1988, a
Constituição Brasileira define a iluminação pública

como serviço público de interesse local, sendo responsabilidade do município gerir ou delegar a terceiros a
gestão desse sistema. Contudo, muitas vias brasileiras
ainda não contam com sistema de iluminação ou enfrentam o problema de falta
de qualidade das lâmpadas
que se tornam ineficientes
em pouco tempo e acabam
não sendo substituídas pela
administração pública.
A boa notícia é que, a
partir do dia 14 de agosto, a
certificação de luminárias,
nacionais ou importadas,
destinadas à iluminação
pública viária com lâmpadas
de descarga a alta pressão ou
com tecnologia LED, passa
a ser obrigatória, ou seja, a
capacidade destas luminárias estando comprovada, a
probabilidade é que as instalações se mantenham íntegras pelo tempo programado.

