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Não haverá horário de verão em 2019
O Brasil não adotará mais o horário de
verão a partir deste ano. O presidente Jair
Bolsonaro assinou no dia 25 de abril decreto que extingue a medida. A decisão
foi baseada em recomendação do Ministério de Minas e Energia, que apontou
pouca efetividade na economia energética, e estudos da área da saúde, sobre
o quanto o horário de verão afeta o relógio biológico das pessoas.
“As conclusões foram coincidentes. O
horário de pico hoje é às 15 horas e [o horário de verão] não economizava mais
energia. Na saúde, mesmo sendo só uma
hora, mexia com o relógio biológico das
pessoas”, disse, ressaltando que não
deve haver queda na produtividade dos
trabalhadores nesse período.
De acordo com o secretário de Energia
Elétrica do MME, Ricardo Cyrino, a
economia de energia com o horário de
verão diminuiu nos últimos anos e, neste
ano, estaria perto da neutralidade. “Na
ótica do setor elétrico, deixamos de ter o
benefício”, disse.
Cyrino afirmou que o horário de verão
foi criado com o objetivo de aliviar o
pico de consumo, que era em torno das
18 horas, e trazer economia de energia na
medida em que a iluminação solar era
aproveitada por mais tempo. “Com a
evolução da tecnologia, iluminação mais
eficiente, entrada de ar-condicionado –
que deslocou o pico de consumo para as
15 horas – e também a substituição de
chuveiros elétricos [por aquecimento
solar, por exemplo], que coincidia com a
iluminação pública às 18 horas, deixamos de ter a economia de energia que havia no passado e o benefício do alívio no
horário de ponta, às 18 horas”, explicou.
O horário de verão foi criado em 1931
e aplicado no país em anos irregulares
até 1968, quando foi revogado. A partir
de 1985, foi novamente instituído e
vinha sendo aplicado todos os anos, sem
interrupção. Normalmente, o horário de
verão começava entre os meses de
outubro e novembro e ia até fevereiro do
ano subsequente, quando os relógios
deveriam ser adiantados em uma hora
em parte do território nacional.
O secretário afirmou ainda que nos
últimos 87 anos de instituição do horário
de verão, por 43 anos o país ficou sem
adotar a medida e que ela pode ser instituída novamente no futuro. “Tivemos
muitas alternâncias. Vamos continuar
fazendo avaliações anuais e nada impede
que, no futuro, caso venha a ser conveniente na ótica do setor elétrico, vamos
sugerir novamente a introdução do
horário de verão. Por hora, ele não faz
mais sentido.”
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O presidente, Jair
Bolsonaro, extinguiu na
quinta-feira (25/4), o
horário de verão. Ele
assinou o decreto que
revoga a medida em
cerimônia no Palácio do
Planalto, conforme havia
anunciado que faria no
início do mês. Durante o
horário de verão, instituído
para gerar uma economia
de energia, por parte dos
estados brasileiros que
adiantavam o relógio em
uma hora. O horário de
verão brasileiro foi
adotado pela primeira vez
em 1931, com a finalidade
de economizar energia
elétrica nos meses mais
quentes do ano. Desde
1985, vem sendo
estabelecido
continuamente. Página 04
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Fim do horário de verão: nova rotina dos brasileiros é uma das causas.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Iluminação tradicional começou a ser substituída
por LED em São Roque do Canaã e Colatina
rede social

imagem web

O objetivo é melhorar a eficiência dos sistemas de iluminação e trazer mais qualidade de vida à população.

A substituição das lâmpadas
tradicionais por LED nas
avenidas e ruas de São Roque
do Canaã e Colatina, e demais
municípios da Santa Maria,
vai melhorar a qualidade da
iluminação e trazer mais
segurança aos pedestres e
motoristas e também traz o
benefício econômico.
Os recursos para os
serviços são provenientes de
direitos dos usuários,
conforme exigência da Aneel
(Agência Nacional de Energia
Elétrica), 1% (um) do que é
recolhido da conta de energia
paga pelo consumidor é
voltado para o Programa de
Eficiência Pesquisa e
Desenvolvimento Energética,
e dele 0,25% está sendo
aplicado nos municípios.
Página 03
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ANEEL atualiza metodologia de
acionamento das bandeiras tarifárias
BANDEIRAS TARIFÁRIAS

Resolução estabelece as faixas de
acionamento e os adicionais das
bandeiras tarifárias

E-mail: conselho@elfsm.com.br

A ANEEL aprovou no dia 21 deste, a
resolução que estabelece as faixas de
acionamento e os adicionais das bandeiras tarifárias com vigência em 2019.
Foi incorporado um avanço metodológico para a regra de acionamento que
atualiza o perfil do risco hidrológico
(GSF*), o qual passa a refletir exclusivamente a distribuição uniforme da
energia contratada nos meses do ano
("sazonalização flat"). O efeito do GSF
a ser percebido pelos consumidores
retratará com maior precisão a produção
da energia hidrelétrica e a conjuntura
energética do sistema.
A proposta aprovada altera o valor
das bandeiras tarifárias a partir de 1º de
junho. A bandeira amarela passa a R$
1,50 a cada 100 kWh, já a bandeira vermelha no patamar 1 custará R$ 4,00 a

cada 100 kWh, e no patamar 2, R$ 6,00 a
cada 100 kWh. A alteração foi especialmente motivada pelo déficit hídrico do
ano passado, que reposicionou a escala de
valores das bandeiras.
O tema passou por audiência pública
que recebeu 56 contribuições das quais
36% foram acatadas integralmente e 2%
parcialmente.
Criado pela ANEEL, o sistema de
bandeiras tarifárias sinaliza o custo real
da energia gerada, possibilitando aos
consumidores o bom uso da energia elétrica. Além disso, esse custo é pago de
imediato nas faturas de energia, o que
desonera o consumidor do pagamento de
juros da taxa Selic sobre o custo da energia nos processos tarifários de reajuste e
revisão tarifária.
Fonte Aneel
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DATA

H0RÁRIO

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

08 DE JULHO
12 DE AGOSTO
09 DE SETEMBRO
11 DE NOVEMBRO
09 DE DEZEMBRO

15hs
15hs
15hs
15 hs
15hs

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
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Iluminação Pública:

Prefeituras iniciaram a troca de lâmpadas
tradicionais por lâmpadas de LED
Por intermédio do Programa de
Eficiência Energética (PEE), regulado
pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a Empresa Luz e Força Santa Maria (ELFSM) está substituindo mais de 2.800 pontos de iluminação pública antiga (comum), por
lâmpadas de LED, nas avenidas e ruas
com maior circulação de pessoas. A
medida, que proporcionará mais segurança à população, também representará uma economia aos cofres públicos. Conforme o Projeto, intitulado
Santa Maria Ilumina, milhares de
pontos de luz, localizados nas áreas urbanas dos municípios já foram substituídas, e outras ruas e avenidas terão as
lâmpadas tradicionais, (amareladas),
substituídas por LED.
De acordo com as prefeituras municipais, além de proporcionarem uma
iluminação mais eficiente, as lâmpadas de LED também trazem benefícios
ambientais, já que têm uma vida útil
maior, que podem chegar a 100 mil
horas de uso, e não usam materiais tóxicos em sua composição, além de
serem recicláveis. Só para ter uma
ideia do que isso representa, basta
dizer que as lâmpadas incandescentes
duram em torno de mil horas, e as Colatina - Avenida Getúlio Vargas
fluorescentes por cerca de 10 mil
horas.
Colatina
Em Colatina, terminou o serviço de
troca de lâmpadas tradicionais por
Led, nas ruas e avenidas do centro da
cidade. As substituições, além de melhorar a qualidade da iluminação, vai
inibir a criminalidade e traz mais
segurança aos pedestres e motoristas.
São Roque do Canaã
Em São Roque do Canaã, também
estão sendo substituídas as tradicionais lâmpadas amarelas por lâmpadas
LED, dentro do projeto de Eficiência
Energética, intitulado, “Santa Maria
Ilumina”, em algumas ruas e avenidas
do município. O projeto de Eficiência
Energética tem como objetivo
priorizar a iluminação pública, como
instrumento essencial para a segurança
e bem-estar da população.
Demais municípios da área de
concessão da Santa Maria
Todos os municípios serão contemplados com a troca da iluminação
pública convencional por LED, na
proporção da quantidade de pontos de
iluminação do município.

São Roque do Canaã - Rodovia estadual Armando Martinelli.
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