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divulgação

Consumidores da ELFSM (ES) terão novas tarifas a partir de 22/8

DIREITOS E DEVERES DOS CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA

Cocsama participou do XX Encontro 
Nacional de Conselho de Consumidores

 Fioravante Marino e Acácio Franco foram eleitos por unanimidade.

 O XX Encontro Nacional de Conselho de Consumidores aconteceu em Caldas e Poços de Caldas.
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divulgação

Conselheiros do Cocsama participaram do XX
 Encontro Nacional de Conselhos de Consumidores 

O Conselho Nacional de Consu-
midores de Energia Elétrica (Cona-
cen) promoveu nos dias 8 e 9 de 
novembro, o XX Encontro Nacional 
de Conselhos de Consumidores de 
Energia Elétrica, nas cidades de 
Caldas (08/11) e Poços de Caldas 
(09/11), em Minas Gerais. O evento é 
um realização do Conselho de 
Cidadãos Consumidores de Energia 
Elétrica de Poços de Caldas (CON-
CELL) e do Conselho de Consumi-
dores da Cemig. O evento teve como 
tema central as Mudanças no Setor 
Elétrico Brasileiro e as Implicações 
para os Consumidores.

O primeiro dia do evento, foi na 
cidade de Caldas, no Grand Hotel de 
Pocinhos do Rio Verde, uma área de 
concessão do Conselho de Consumi-
dores da Cemig. 

No dia, aconteceu o credencia-
mento dos conselheiros inscritos e o 
início do evento com o painel sobre a 
experiência da Cemig em geração 
fotovoltaica e geração distribuída, 
em seguida foi a apresentação da 
Agência Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel), do presidente do Cona-
cen, José Luiz Ribeiro Soares, e dos 
presidentes da Associação Brasileira 
dos Comercializadores de Energia 
(Abracel), Reginaldo Medeiros, e da 
Associação dos Distribuidores de 
Energia Elétrica (Abradee), Nelson 
Leite.

Também aconteceu painéis com a 
Aneel e a Fase, Abradee e Abracel, 
além da palavra do presidente do Co-
nacen, José Luiz Nobre Ribeiro. 
Além destes nomes, também teve 
palestras como o empoderamento 
dos consumidores com a transição 
energética e sobre a água como fonte 
de energia.

Já no dia 9, o evento teve conti-
nuidade na cidade de Poços de 
Caldas, na área de concessão do 
DMED, no hotel Golden Park, e foi  
seguido por apresentações do Diretor 
Superintendente da DME Distribui-
ção, Alexandre Afonso Postal, e do 
Presidente do Conselho de Adminis-
tração da DME, Cícero Machado de 
Moraes. A programação contou 

O Conselho Nacional de 
Consumidores de Energia 
Elétrica (Conacen) promo-
veu nos dias 8 e 9 de novem-
bro, o XX Encontro Nacio-
nal de Conselhos de Con-
sumidores de Energia Elé-
trica, nas cidades de Caldas e 
Poços de Caldas , em Minas 
Gerais. O evento foi promo-
vido pelo  Conselho de Cida-
dãos Consumidores de Ener-
gia Elétrica de Poços de Cal-
das (CONCELL) e do Con-
selho de Consumidores da 
Cemig. O evento teve como 
tema central as Mudanças no 
Setor Elétrico Brasileiro e as 
Implicações para os Con-
sumidores.

ainda com palestras ministradas pela 
Associação Brasileira de Grandes 
Consumidores Industriais de Energia e 
de Consumidores Livres (Abrace), 
Ibecon (MS), Aneel.

O presidente da Abrace, Edvaldo 

Santana, ministrou palestra sobre a Ra-
cionalidade e Transparência no setor 
elétrico. Outro tema debatido, no en-
contro foi os impactos das políticas 
púbicas para o setor elétrico na tarifa de 
energia.

Eleitos Presidente e vice-presidente do Cocsama
O  Conselho de Consumidores 

da Empresa Luz e Força Santa 

Maria (Cocsama), se reuniram 

no dia 10 deste, às 15 horas na 

sala da Empresa Luz e Força 

Santa Maria, em Colatina, para 

realizar a última reunião do 

ano, onde foram debatidos 

vários assuntos relacionados ao 

setor de energia elétrica, os 

conselheiros também elegeram 

o presidente e vice presidente 

do Cocsama para o ano de 

2019, que são Fioravante José 

M. Marino e  Acácio Franco. 

Respectivamente o Conselho 

de Consumidores da Empresa 

Luz e Força Santa Maria, volta 

a se reunir ordinária com os 

representantes das entidades no 

dia 11 fevereiro de 2019. 
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CONSELHO DE CONSUMIDORES DA 
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A

Calendário de Reuniões Ordinárias - Ano de 2019              
        

DATA               H0RÁRIO

11 FEVEREIRO             15hs

11 MARÇO                    15hs

13 MAIO                        15hs

08 DE JULHO               15hs

12 DE AGOSTO           15hs

09 DE SETEMBRO     15hs

11 DE NOVEMBRO    15 hs         

09 DE DEZEMBRO     15hs

      Presidente

Ademir Antônio Freitas da Silva

      Vice-presidente

Fioravante José M. Marino

     Secretário Executivo

Fernando Pratti Tineli

     Suplente

Alexsandre Leite Ferreira

       Conselheiros:

Representante da CLASSE RESIDENCIAL

Conselheiro titular: Ademir A. Freitas da Silva

Conselheiro suplente: Cleidomar Gomes

Representante da CLASSE INDUSTRIAL

Conselheiro titular: Edvaldo Almeida Vieira

Conselheiro suplente: Israel Moreira Junior  

Representante da CLASSE COMERCIAL

Conselheiro titular: Fioravante José M. Marino

Conselheiro suplente: Geraldo M. Gobbi

Representante da CLASSE RURAL

Conselheiro titular: Acácio Franco

Conselheiro suplente: Ervino Lauer

Represen. da CLASSE PODER PÚBLICO

Conselheiro titular: Alberto Cesar de Lima

Conselheiro suplente:  Carla Costa Madureira

E-mail: conselho@elfsm.com.br
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Verde

Não há alteração no
valor da tarifa de energia.

Hidroelétricas
operam
normalmente.

imagem da web

Bandeira Tarifária Vermelha patamar 2 com custo de R$ 5 a cada 100 kWh

Saiba como escolher produtos para iluminação natalina
As festas de final de ano estão 

chegando e com elas o desejo de 
decorar a residência com os tra-
dicionais enfeites natalinos. Entre 
os itens decorativos mais procu-
rados para essa ocasião estão as 
luzes natalinas.

Se por um lado a iluminação 
deixa os ambientes mais bonitos e 
especiais, a escolha e a instalação 
desses  mater ia is  devem ser 
realizadas com muita atenção para 
evitar acidentes e curtos-circuitos, 
além do consumo excessivo de 
energia elétrica.

Neste sentido, a empresa 
IFC/Cobrecom, fabricante de fios 
e cabos elétricos, fornece dicas im-
portantes de como escolher e 
instalar corretamente esses kits de 
iluminação natalina. Com a revisão 
da instalação elétrica,  é possível 
avaliar o estado de conservação do 
quadro de luz, dos fios e cabos elé-
tricos, das tomadas e interruptores, 
dos disjuntores e dos dispositivos 
DRs, entre outros.

Já na hora de comprar o kit de 
iluminação natalina, o primeiro 
passo é conferir se na embalagem 
dos enfeites há o selo de confor-
midade com a certificação do Ins-
tituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (Inmetro), 
pois ele garante que o produto e os 
seus condutores elétricos foram 
produzidos conforme as normas 
técnicas brasileiras. “Avalie tam-
bém as condições da embalagem, o 
aspecto do produto, se possui boa 
aparência, se a tensão elétrica é 110 
ou 220V e se o kit é indicado para 
uso interno ou externo”, ressalta 
Rosevaldo Toaliari, supervisor de 
desenvolvimento de produtos e 
processos da IFC/Cobrecom.

Segundo ele, se o produto for 
certificado, certamente o con-
sumidor encontrará em sua caixa o 
nome e o telefone da assistência 
técnica do fabricante, qual sua 
potência e consumo de energia, 
como usá-lo com segurança e as 
formas de armazenamento para 
reutilização nos próximos anos.

Também é fundamental que os 
condutores elétricos dos kits 
tenham dimensões compatíveis 
com os fios e cabos instalados no 
imóvel, assim como com os outros 
componentes da instalação elétrica 
como as tomadas, os disjuntores e o 
dispositivo DR.

Entre as diversas opções exis-
tentes atualmente no mercado, as 
que possuem iluminação com LED 
no formato de “mangueiras” são 
consideradas as mais seguras, re-
sistentes e que garantem princi-
palmente economia de energia.

4 – Quando bem conservados, esses kits podem 
ser reutilizados por vários anos desde que sejam 
guardados corretamente. Antes de novo uso 
faça uma inspeção nos seus respectivos fios e 
cabos elétricos e, se estiverem trincados, duros 
ou ressecados, o material deve ser descartado;

5 - Não tente consertar a iluminação natalina, 
pois isso resultará em falhas na iluminação e pro-
blemas na instalação elétrica;

6 - Nunca aplique a iluminação de natal perto de 
enfeites de papel, plástico, cortinas das janelas 
ou de outros materiais inflamáveis;

7- Para a ligação da decoração de natal, se 
possível não utilize as tomadas de ambientes 
como lavanderias, banheiros, varandas, entre 
outros, que, por estarem constantemente mo-
lhados, podem causar alguns acidentes elé-
tricos.

1 - Coloque os enfeites diretamente nas tomadas 
próximas ao ponto de utilização. Evite ligar a ilu-
minação de Natal em extensões ou benjamins, 
pois esses componentes podem ocasionar sobre-
carga, aquecimento e curto circuito na rede elé-
trica. Caso tenha que usar um destes dispositivos, 
certifique-se de que eles não se aqueçam além do 
que podem suportar;

2 - Em áreas externas escolha somente os pro-
dutos para essa finalidade, como os kits do tipo 
mangueira, pois os mesmos são fabricados com 
compostos especiais que resistem à ação do 
tempo. Além disso, é aconselhado usar conduítes 
para a passagem dos fios ou cabos da instalação 
elétrica que alimentam o kit;

3 - Lembre-se também que é preciso ter atenção 
com relação às crianças, que nunca devem brin-
car com esses materiais. Por mais que o produto 
seja certificado sempre há riscos de os pequenos 
levarem choques;

Será realizado nos dias 08 e 09 de novembro, o 
XX Encontro Nacional de Conselho de 
Consumidores de Energia Elétrica, promovido 
pelos Conselhos de Consumidores da Cemig e da 
DME Distribuição. O tema central será “Mudanças 
no Setor Elétrico Brasileiro e as Implicações para 
os Consumidores”.

Cada dia possui uma programação que conta com 
vários representantes do setor elétrico nacional, 
como a Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) e a Associação Brasileira de Distribuidores 
de Energia e Elétrica (Abradee).

O primeiro dia do evento será realizado em 
Caldas-MG, e o segundo dia em Poços de Caldas-
MG. O Encontro visa debater temas de interesse 
nacional, bem como promover a troca de 
experiências entre os conselheiros. 

O CONSELHO DE CONSUMIDORES

Com caráter consultivo, o Conselho visa a 
orientação, análise crítica e avaliação das 

Para o sucesso da instalação de sua decoração de Natal 
e para maior durabilidade dos produtos adquiridos siga as dicas :

A iluminação deixa o ambiente mais bonito no período natalino.

Presidente e vice-presidente do Cocsama 
foram eleitos  para o ano de 2019

No dia 10 deste aconteceu a últi-
ma reunião do ano do Conselho de 
Consumidores da Empresa Luz e 
Força Santa Maria (Cocsama), pre-
sidida pelo presidente Ademir Antô-
nio Freitas da Silva. No encontro 
foram debatidos vários temas rela-
cionados ao setor elétrico,  XX En-
contro Nacional de Conselhos de 
Consumidores de Energia Elétrica 
realizados nas cidades de Caldas e 
Poços de Caldas, em Minas Gerais, 
nos dias 8 e 9 de novembro,  a posse 

dos novos representes da classe in-
dustrial Edvaldo Almeida Vieira e 
Israel Moreira e a aprovação do novo 
calendário de reunião ordinária de 
2019.  

Ainda na reunião os conselheiros 
elegeram o novo presidente e o vice-
presidente do Conselho de Consumi-
dores da Empresa Luz e Força Santa 
Maria (Cocsama) para o mandato de 
2019. Os escolhidos para presidente 
foram Fioravante José M. Marino e 
para vice-presidente,  Acácio Franco.

A última reunião
do Conselho de Consumidores da
 Empresa Luz e Força Santa Maria, 
aconteceu no dia 10 deste


	Página 1
	Página 2

