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Horário de verão começa a valer em novembro
Em 2018, será aplicado
pela primeira vez o decreto
presidencial que empurrou
de outubro para o primeiro
domingo de novembro a
mudança nos relógios.
Com isso, o horário de
verão começará no dia 4 de
novembro. No ano passado,
por exemplo, quando ainda
valia a regra do terceiro
domingo do décimo mês,
começou em 15 de outubro.
O próximo horário de verão
terminará em 16 de fevereiro. Em comparação com
o do ano passado, terá 21
dias de duração a menos.
Então à frente do TSE, o
ministro Gilmar Mendes
argumentou que a vigência
do horário de verão em meio
ao período eleitoral agravava os problemas relativos
à existência de diferentes
fusos horários eleitorais no
país, podendo confundir os
votantes e aumentar a abstenção.
A mudança ocorreu depois de um processo em que
o governo discutiu até
mesmo extinguir o horário
de verão, a partir de dados
do Ministério de Minas e
Energia que apontavam
uma efetividade decrescente da medida para
economizar eletricidade. Ao
longo do tempo, Estados
que participavam, como a
Bahia, decidiu ficar de fora
do horário de verão – o
sistema é eficaz apenas em
regiões mais distantes da
linha do Equador. Atualmente, os relógios são
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Horário de verão vai ter
início no dia 4 de novembro
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adiantados em uma hora em
10 Estados (Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Paraná,
São Paulo, Rio de Janeiro,
Espírito Santo, Minas Gerais,
Goiás, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul) e no Distrito
Federal.
O objetivo primordial do
horário de verão é intensificar
o uso da luz natural em
relação à artificial. Quando os
relógios são adiantados em
uma hora, espera-se uma
queda da concentração de
consumo de energia no horário entre 18h e 21h. Com
isso, ocorre um achatamento
da curva de consumo, com um
menor carregamento nas
linhas de transmissão, nas
subestações e nos sistemas de
distribuição de eletricidade.

ECONOMIA DE ENERGIA
O horário de verão tem sido adotado no Brasil desde a
década de 30, com alguns intervalos. Nos últimos dez anos,
segundo o governo federal, a medida possibilitou uma
redução média de 4,5% na demanda por energia no horário
de maior consumo e uma economia absoluta de 0,5%.

CONFIRA DICAS PARA DIMINUIR O IMPACTO:
Durma com a janela aberta, para que a luminosidade natural ajude a
despertar mais cedo.
Mantenha os horários de refeição, independentemente da fome.
Escureça os ambientes após o jantar.
Procure manter horários fixos para dormir e acordar.
Evite usar equipamentos eletrônicos antes de dormir.
Aproveite as horas a mais de sol para fazer exercícios.

DIREITOS E DEVERES DOS CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA

O Horário Brasileiro de
Verão 2018-2019 começa às
00h do dia 04 de novembro de
2018. Os relógios brasileiros
serão ADIANTADOS em 1
hora nos estados em que o
Horário de Verão é válido.
O horário de verão serve
para minimizar a sobrecarga de
consumo durante alguns picos
diários. As horas de maior
consumo de energia do dia
(final da tarde) ocorrem quando
as pessoas chegam em suas
casas e ligam o chuveiro elétrico, a TV e outros equipamentos eletrônicos, aumentando a demanda de energia.
Assim, durante o horário de
verão, o maior aproveitamento
da luz natural faz com que as
lâmpadas de casas, indústrias,
espaços comerciais, ruas e
espaços públicos sejam ligadas
mais tarde, quando o pico de
consumo já diminuiu.
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A mudança do horário de verão foi feita por causa das eleições
imagem da ELFSM

Santa Maria lançou
aplicativo para facilitar
a vida do consumidor
A Empresa Luz e Força
Santa Maria, que atua em 11
municípios do Noroeste do
Espírito Santo, criou um
aplicativo gratuito para

dispositivos móveis
(smartphones e tablets) e
compatível com as
plataformas Android™ e
iOS. O objetivo é que os

consumidores possam
usufruir de uma agência
virtual da Santa Maria em
suas mãos.
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Previna-se contra o choque elétrico
imagem da web

Protetor de tomadas de
choque elétrico

Aposto que você já levou um choque, mas
sabe por que isso acontece? Quando
encostamos em um chuveiro, por exemplo,
pode acontecer de uma corrente elétrica
passar pelo nosso corpo, essa corrente é
responsável pelo choque elétrico, que pode
causar desde queimaduras até a morte.
Saiba quais são os tipos e como evitar os
choques elétricos.
Choque por contato com circuito
energizado: acontece quando a pessoa entra
em contato direto com a parte energizada do

produto ou instalação, o choque permanece
enquanto a energia estiver ligada e a pessoa
conectada a fonte.
Choque por eletricidade estática: é
aquele choque que tomamos quando
encostamos na maçaneta, por exemplo, é de
pequena duração.
Choque produzido por raio: é
extremamente perigoso, acontece quando a
descarga de energia atmosférica entra em
contato direta ou indiretamente com uma
pessoa.
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Mas a maioria dos choques elétricos podem
ser evitados basta tomar algumas medidas básicas
Coloque protetor nas tomadas para não ter acidentes com as crianças;

Presidente
Ademir Antônio Freitas da Silva
Vice-presidente
Fioravante José M. Marino

Não utilize eletrodomésticos e eletroeletrônicos com fios danificados;
Nunca manuseie os aparelhos com o corpo molhado;

Secretário Executivo
Fernando Pratti Tineli

Periodicamente, faça a manutenção da rede elétrica da sua casa;
Antes trocar uma lâmpada, torneira elétrica ou coisas do tipo desligue a chave
geral;

Suplente
Alexsandre Leite Ferreira
Conselheiros:

Nunca troque a temperatura do chuveiro com o mesmo ligado ou o corpo molhado;
Nunca coloque os dedos ou objetos inapropriados dentro da tomada;

Representante da CLASSE RESIDENCIAL
Conselheiro titular: Ademir A. Freitas da Silva
Conselheiro suplente: Cleidomar Gomes

Não ligue vários aparelhos na mesma tomada.
Representante da CLASSE INDUSTRIAL
Conselheiro titular: Ralph Pettini
Conselheiro suplente: Fábio Tadeu Zanetti
Representante da CLASSE COMERCIAL
Conselheiro titular: Fioravante José M. Marino

CONSELHO DE CONSUMIDORES DA
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A
Calendário de Reuniões Ordinárias - Ano de 2018

Conselheiro suplente: Geraldo M. Gobbi
Representante da CLASSE RURAL
Conselheiro titular: Acácio Franco
Conselheiro suplente: Ervino Lauer

DATA

H0RÁRIO
Represen. da CLASSE PODER PÚBLICO

12 NOVEMBRO
10 DEZEMBRO

15hs
15hs

Conselheiro titular: Alberto Cesar de Lima
Conselheiro suplente: Carla Costa Madureira
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Santa Maria lançou aplicativo
para facilitar a vida do consumidor
A Empresa Luz e Força
Santa Maria, que atua em 11
municípios do Noroeste do
Espírito Santo, tem uma novidade para os mais de 110
mil consumidores atendidos
em sua área de concessão.
A empresa criou um
aplicativo gratuito para
dispositivos móveis
(smartphones e tablets) e
compatível com as
plataformas Android™ e
iOS.
O objetivo é que os consumidores possam usufruir
de uma agência virtual da
Santa Maria em suas mãos.
Solicitações de serviços,
consultas e emissão de 2ª via
são algumas das várias funcionalidades presentes no

aplicativo.
Para utilizar, basta fazer
o download na Play Store ou
App Store, inserir a identificação presente nas contas
de energia e começar a aproveitar as facilidades do
aplicativo. É simples, rápido
e seguro.
De acordo com o analista
de sistemas da Santa Maria,
Adriano Bragatto, mais de
600 acessos foram feitos no
primeiro dia de lançamento
do aplicativo. “O lançamento do aplicativo, e também de um novo site da empresa , mostra o cuidado da
Santa Maria em levar praticidade e segurança a todos os
nossos consumidores”,
finalizou. Fonte ELFSM

divulgação

