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divulgação

Presidente do Cocsama
Fioravante José M. Marino

Ademir Freitas foi eleito 
presidente do Cocsama

 Conselheiros do Cocsama 
voltam se reunir em fevereiro

divulgação

A diretoria da ANEEL decidiu, em 
reunião extraordinária realizada na 
segunda-feira (30/11), reativar a 
sistemática de acionamento das 
Bandeiras Tarifárias. Aplicando a 
metodologia, ficou estabelecida a 
bandeira vermelha Patamar 2 (cujo 
valor é o maior no sistema de 
bandeiras da agência) no mês de 
dezembro de 2020, com custo de 
R$ 6,243 para cada 100 quilowatts-
hora consumidos.

Aneel reativa bandeiras tarifárias e 
define nível vermelho 2 para dezembro

Com máscara e distanciamento 
social, cumprindo todo protocolo 
sanitário da Secretaria Municipal e 
Saúde de Colatina, o Conselho de 
Consumidores da Empresa Luz e Força 
Santa Maria (Cocsama), se reuniu no 
dia 14 deste, às 15 horas para debater a 
pauta da última reunião do ano, com 
temas relevantes do setor de energia 
elétrica, curso de  ação capacitação dos 
conselheiros e também a eleição do 
presidente e do vice-presidente do 
conselho para um mandato de um ano, 
que começa no dia 1.º de janeiro de 
2021.

A reunião foi aberta pela aprovação 
da ata da reunião do dia 9 de novembro, 
e aprovação do calendário de reunião 
ordinária de 2021. Em seguida, 
aconteceu a eleição para presidente e 
vice-presidente do Conselho, onde os 
conselheiros elegeram o representante 
da classe residencial Ademir A. Freitas 
da Silva  para presidente e o repre-
sentante da classe rural Acácio Franco, 
como vice-presidente do Cacsama, para 
o ano de 2021.

Curso de capacitação
Com a pauta voltada para ação de 

capacitação sobre energia  solar foto-
voltaica, o engenheiro elétrico da 
ELFSM  Alex Ferreira, apresentou  
em detalhes aos conselheiros sobre a 
instalação, consumo, demanda e placas 
da energia solar fotovoltaica. 

Primeira reunião de 2021
O conselho de consumidores de 

energia da ELFSM, volta a se reunir 
com os conselheiros, no dia 8 de feve-
reiro do próximo ano, às 15 horas, sob a 
coordenação do presidente eleito  
Ademir Freitas de Souza. 

Qual o princípio da energia foto-
voltaica?
A Energia Solar Fotovoltaica é a energia 
obtida através da conversão direta da luz 
em eletricidade (Efeito Fotovoltaico). O 
efeito fotovoltaico, relatado por 
Edmond Becquerel, em 1839, é o 
aparecimento de uma diferença de 
potencial nos extremos de uma estrutura 
de material semicondutor, produzida 
pela absorção da luz.

O que é e como funciona a energia 
fotovoltaica?

O funcionamento da energia solar 
fotovoltaica é baseado no fenômeno que 
ocorre quando partículas de luz solar 
(fótons) colidem com os átomos de 
silício presentes no painel solar, gerando 
um deslocamento dos elétrons, que cria 
uma corrente elétrica contínua, chamada 
de energia solar fotovoltaica.O sistema fotovoltaico, que são compostos por três componentes: placas 

solares, controladores de cargas, inversores e baterias.

Os conselheiros se reuniram no dia 14 deste, às 15 horas.

Na última reunião do 
Conselho de Consumidores de 
Energia da ELFSM 
(Cocsama), sob a presidência 
de Fioravante José Marino, 
aconteceu a eleição do novo 
presidente e vice-presidente 
para ano de 2021. Por 
unanimidade os conselheiros 
elegeram para  presidente 
Ademir Freitas de Souza e 
para vice-presidente Acácio 
Franco, que vão presidir a 
agenda do Conselho do 
próximo ano.
A reunião do Conselho 
aconteceu com máscara e 
distanciamento social, 
cumprindo todo o protocolo 
sanitário das secretarias de 
saúde do Estado e do 
Município.

Ademir Freitas e Acácio Franco vão presidir o Conselho em 2021.
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CONSELHO DE CONSUMIDORES DA 
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A

Calendário de Reuniões Ordinárias - Ano de 2021              
        

    DATA                   HORÁRIO

      08 de fevereiro                    15hs

      08 de março                         15hs

      10 de maio                            15hs

       12 de junho                          15hs

       09 de agosto                       15hs

      18 de outubro                      15hs

      08 de novembro                  15hs

      13 de dezembro                  15hs

      Presidente

Fioravante José M. Marino

      Vice-presidente

     Acácio Franco

    Secretária Executiva

Lídia Inez Clabunde Radins

     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: Raphael Guimarães Soares

Represen. da CLASSE PODER PÚBLICO

Conselheiro titular: Alexandre de Mello Delpupo

Conselheiro suplente:  Humberto Q. de Oliveira

E-mail: conselho@elfsm.com.br
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Não, somente terá tarifa branca quem solicitar para 
sua distribuidora de energia. 
A tarifa convencional não muda.

É obrigatória a adesão á tarifa?

divulgação

 Aneel reativa bandeiras e define 
vermelha patamar 2 para dezembro

O que mudou com a MP nº 
950?

divulgação

DIREITOS E DEVERES DOS CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA

divulgação

 Empresa Santa Maria é 
reconhecida com o 3° lugar 

no Prêmio Abraconee 
A Luz e Força Santa Maria foi 

reconhecida no dia 23 de novembro 
com o 3° lugar no Prêmio Abraconee 
2020, na categoria Médias Empresas. 
A premiação é realizada pela 
Associação Brasileira de Contadores 
do Setor de Energia Elétrica _ Abra-
conee. Neste ano, o evento foi orga-
nizado de forma virtual.

 O Prêmio Abraconee tem o obje-
tivo de avaliar o nível de transpa-
rência contábil das empresas ligadas 
ao setor elétrico brasileiro, que 
operam na geração, transmissão, dis-
t r ibu ição ,  comerc ia l i zação  e 
participação de energia elétrica.

Em 2013 a Santa Maria sagrou-se 
vencedora do Prêmio Abraconee na 
categoria Melhor Evolução, e em 
2017 também obteve o 3° lugar na 
categoria Médias Empresas.

“Gostaria de registrar meus agra-
decimentos ao Conselho de Admi-
nistração e à Diretoria Executiva pela 
confiança depositada em nosso 

O Prêmio ABRACONEE 
tem o objetivo de avaliar o 
nível de transparência 
contábil das empresas 
ligadas ao setor elétrico 
brasileiro, que operam na 
geração, transmissão, 
distribuição, 
comercialização e 
participação de energia 
elétrica.

A diretoria da Aneel decidiu rea-
tivar a sistemática de acionamento 
das bandeiras tarifárias. Aplicando 
a metodologia, ficou estabelecida a 
bandeira vermelha Patamar 2, no 
mês de dezembro de 2020, com 
custo de R$ 6,243 para cada 100 
quilowatts-hora consumidos.

Em maio deste ano, em virtude 
da pandemia do coronavírus, a 
Aneel havia decidido manter a 
bandeira verde acionada até 31 de 
dezembro de 2019, mas a queda no 
nível de armazenamento nos 
reservatórios das hidrelétricas e a 
retomada do consumo de energia 
levaram à revisão da decisão nesta 
Segunda.

Criado pela Aneel, o sistema de 
bandeiras tarifárias funciona como 
uma s inal ização para  que o 
consumidor de energia elétrica 
conheça, mês a mês, as condições e 
os custos de geração no País.

Quando a produção nas usinas 
hidrelétricas (energia mais barata) 
está favorável, aciona-se a bandeira 
verde, sem acréscimos na tarifa. Em 
condições  ru ins ,  podem ser 
acionadas as bandeiras amarela, 
vermelha 1 ou vermelha 2.

Confira abaixo algumas dicas.
para  Economia de Energia

Ar condicionado
● Não deixar portas e janelas abertas em 
ambientes com ar condicionado
● Manter os filtros limpos
● Diminuir ao máximo o tempo de utilização 
do aparelho de ar condicionado
● Colocar cortinas nas janelas que recebem 
sol direto.

Ferro de passar
● Juntar roupas para passar de uma só vez
● Separar as roupas por tipo e começar por 
aquelas que exigem menor temperatura
● Nunca deixe o ferro ligado enquanto faz 
outra coisa

Aparelhos em stand-by
● Retirar os aparelhos da tomada quando 
possível ou durante longas ausências

trabalho, a todos os profissionais da 
Santa Maria que contribuíram direta 
o u  i n d i r e t a m e n t e  p a r a  e s s e 
resultado, e em especial ao time de 
Contabilidade, Tributos e Gestão de 
Ativos pelo comprometimento e 
dedicação”, disse o contador da 
Santa Maria, Carlos Alberto Lima. 
Fonte e foto ELFSM.
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