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Aneel cria nova bandeira tarifária
A Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) anunciou na terçafeira (31) a criação de uma nova
bandeira tarifária na conta de luz,
chamada de bandeira de escassez
hídrica. A taxa extra será de R$ 14,20
para cada 100 kilowatt-hora (KWh)
consumidos e já entra em vigor a
partir do dia 1º setembro, permanecendo vigente até abril do ano que
vem.
O novo patamar representa um
aumento de R$ 4,71, cerca de 50%,
em relação à bandeira vermelha
patamar 2, até então o maior patamar, no valor R$ 9,49 por 100 kWh.
-A decisão foi tomada em meio à
crise hidrológica que afeta o nível
dos reservatórios das usinas hidrelétricas, principal fonte geradora de
energia elétrica no país. De acordo
com o governo federal, é a pior seca
em 91 anos. Com as hidrelétricas
operando no limite, é preciso aumentar a geração de energia elétrica por
meio de usinas termoelétricas, que
têm custo mais alto.
O ministro de Minas e Energia,
Bento Albuquerque, garantiu que as
medidas são suficientes para garantir
a oferta.
"Nós trabalhamos para ter a oferta
suficiente para a demanda de todas as
unidades consumidoras no país.
Estamos presenciando a maior seca
que o país, o Brasil, já passou. E isso
com reflexos na capacidade dos
nossos reservatórios das usinas hidrelétricas", afirmou durante coletiva de imprensa para anunciar as
novas medidas, em Brasília.
Ainda de acordo com o ministro, as
medidas que vêm sendo adotadas até
agora estão surtindo efeito, mas a
situação ainda está longe da
normalidade. "Nós estamos em condições melhores do que estávamos
no início do mês de agosto. E isso
mostra que as medidas estão surtindo
efeito, mas ainda não nos levam à
uma situação de normalidade ou
mesmo de conforto, por isso que nós
estamos adotando todas essas
demandas".
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A bandeira ficará em vigor até 30 de abril de 2022.
Segundo a Aneel, mesmo com o reajuste recente das bandeiras tarifárias,
incluindo a criação do patamar 2 da
bandeira vermelha, em junho, a
arrecadação extra para custear o
aumento da geração de energia segue
insuficiente. O déficit na conta de bandeiras tarifárias está em R$ 5,2 bilhões. Além disso, o Brasil precisará
importar energia de países vizinhos,
ao custo de R$ 8,6 bilhões.
"Nós temos que ter uma geração
adicional para enfrentar a escassez hídrica. Nessa geração adicional está
contemplada a importação de energia
da Argentina e do Uruguai, geração
termoelétrica adicional", explicou André Pepitone, diretor-geral da Aneel,
em coletiva de imprensa para anunciar
as novas medidas.
Todos os consumidores do mercado
cativo das distribuidoras de energia
elétrica serão abrangidos pela nova
bandeira tarifária, com exceção dos
moradores de Roraima, único estado
que não está interligado ao Sistema
Interligado Nacional (SIN) e das cerca
de 12 milhões de famílias inscritas no
programa Tarifa Social de Energia
Elétrica.
Segundo a Aneel, como a tarifa
média da conta é R$ 60 reais a cada

100 KWh, resultando em uma conta final de
R$ 69,49, no caso da incidência da bandeira
vermelha patamar 2 (R$ 9,49), o valor da
conta de luz com a nova bandeira de
escassez hídrica ficará, em média, 6,78%
mais cara, chegando a R$ 74,20 (R$ 60 de
tarifa média + taxa extra de R$ 14,20 da
nova tarifa).
Redução voluntária
O Ministério de Minas e Energia também deu mais detalhes sobre o Programa de
Redução Voluntária de energia elétrica,
voltado para os chamados consumidores
regulados, que incluem empresas.
O governo vai pagar um prêmio de R$ 50
por 100 kWh reduzido. O patamar de
redução é de no mínimo 10%, limitado a
20%. A expectativa da pasta é obter uma
redução média de 15% do consumo. Se isso
ocorrer, a expectativa é reduzir a demanda
de energia em 914 megawatt hora (mWh)
médio, volume de energia suficiente para
atender 4 milhões de domicílios e que representa cerca de 1,41% da carga do Sistema
Interligado Nacional. O programa vai perdurar até o final do ano que vem.
Os cidadãos de baixa renda inscritos na
tarifa social também poderão participar do
Programa de Incentivo à Redução Voluntária do consumo de energia.
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Aneel cria nova bandeira tarifária
e conta de luz fica mais cara
A Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) decidiu manter a
bandeira vermelha, patamar 2, para
o mês de setembro. Esse é o quarto
mês seguido que a conta de luz vem
com o nível mais elevado de
cobrança adicional.
Aneel também anunciou na terçafeira, dia 31 de agosto, um novo
patamar de bandeira tarifária para
as contas de luz de todo o país. A
“bandeira tarifária escassez hídrica”, que irá entrar em vigor nesta
quarta-feira dia 1º de setembro e
adicionar R$ 14,20 às faturas para
cada 100 kWh consumidos.

Foto: agencia brasil
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Empresa Luz e Força
Santa Maria é
campeã do Prêmio
Abradee 2021
A Santa Maria venceu a categoria “Gestão
Operacional”, disputada por empresas com até
500 mil consumidores. A cerimônia de entrega do
Prêmio 2021 foi realizada no dia 26 de agosto.
O objetivo da premiação é reconhecer as
melhores empresas de distribuição do país por
Presidente
do Cocsama
seu
desempenho
e melhores práticas ao longo do
Fioravante
José M. Marino
último
ano.
O Prêmio Abradee, é realizado em parceria com
o Instituto Ethos, o Instituto Innovare de
Pesquisa, a Fundação Nacional da Qualidade
(FNQ) e com a Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (FIPE).
Página 02
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Empresa Luz e Força Santa Maria
é campeã do Prêmio Abradee 2021
A Santa Maria venceu a categoria
“Gestão Operacional”, disputada por
empresas com até 500 mil
consumidores.

E-mail: conselho@elfsm.com.br
INFORMATIVO DO COCSAMA
Publicação do Conselho de
Consumidores da ELFSM S/A
Criado pela Lei nº 8.631/93 e sendo atualmente
regulamentado pela Resolução Normativa
ANEEL nº 451/2011.
Rua Aurélio Gatti 22 - sala 203
Colatina - ES
Tel.: (27) 2101- 2382

Presidente
Ademir A. Freitas da Silva
Vice-presidente
Acácio Franco

A Luz e Força Santa Maria é campeã do
Prêmio Abradee 2021, realizado pela
Associação Brasileira de Distribuidores de
Energia Elétrica. A Santa Maria venceu a
categoria “Gestão Operacional”, disputada
por empresas com até 500 mil consumidores. A cerimônia de entrega do Prêmio
2021 foi realizada no dia 26 de agosto, com
transmissão ao vivo no Youtube.
O objetivo da premiação é reconhecer as
melhores empresas de distribuição do país
por seu desempenho e melhores práticas ao
longo do último ano.
O Prêmio Abradee, que já ultrapassa duas
décadas desde sua primeira edição, é
realizado em parceria com o Instituto Ethos,

o Instituto Innovare de Pesquisa, a Fundação
Nacional da Qualidade (FNQ) e com a
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas
(FIPE), parceiros independentes e de alta
reputação junto ao mercado, conferindo ao
Prêmio a credibilidade de suas marcas e a
confiabilidade de suas avaliações.
“A conquista de mais essa premiação é
resultado do trabalho desenvolvido por
nossas equipes, sempre com foco na
qualidade dos serviços. Esse reconhecimento
é de todos os colaboradores. Isso mostra que
estamos cumprindo a nossa missão de levar
um serviço de qualidade aos consumidores”,
disse o assessor de diretoria, Henrique
Coutinho.

CONSELHO DE CONSUMIDORES DA
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A
Calendário de Reuniões Ordinárias - Ano de 2021

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

DATA

18 de outubro
08 de novembro
13 de dezembro

HORÁRIO

15hs
15hs
15hs

Conselheiro suplente: Raphael Guimarães Soares
Represen. da CLASSE PODER PÚBLICO
Conselheiro titular: Alexandre de Mello Delpupo
Conselheiro suplente: Humberto Q. de Oliveira
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ANEEL CONFIRMA:

Bandeira vermelha patamar 2 para setembro
A Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) decidiu, na sextafeira (27), manter a bandeira
vermelha, patamar 2, para o mês de
setembro. Com isso, o custo de
cada 100 kilowatt-hora (kWh)
consumido continua sendo de
R$9,492. Segundo a agência, o mês
de agosto, que está chegando ao
fim, manteve o estado crítico dos
reservatórios das usinas hidrelétricas do país. "Agosto foi mais
um mês de severidade para o regime hidrológico do Sistema Interligado Nacional (SIN). O registro
sobre as afluências às principais
bacias hidrográficas continuou
entre os mais críticos do histórico.
A perspectiva para setembro não
deve se alterar significativamente,
com os principais reservatórios do
SIN atingindo níveis consideravelmente baixos para essa época do
ano", informou a Aneel.
Em períodos de seca, e conseqüente baixa nos níveis dos reservatórios, é necessário captar
energia de outros tipos de usina,
como as termelétricas. Esse tipo de
usina gera energia a partir de
combustíveis fósseis, como diesel e
gás. Além de ser mais poluente, é
mais cara. Por isso, quando as termelétricas são acionadas, o custo
da geração de energia aumenta e a
bandeira tarifária muda.
Dentre as dicas trazidas pela Aneel
para reduzir o valor da conta de luz,
estão o uso racional do chuveiro
elétrico (banhos de até 5 minutos e
em temperatura morna); do ar
condicionado (manter os filtros
limpos e reduzir ao máximo seu
tempo de utilização); da geladeira
(só deixar a porta da geladeira
aberta o tempo que for necessário,
regular a temperatura interna de
acordo com o manual de instruções
e nunca colocar alimentos quentes
dentro da geladeira); e do ferro de
passar (juntar roupas para passar de
uma só vez e começar por aquelas
que exigem menor temperatura).

divulgação

Conta de luz seguirá na bandeira vermelha 2 em setembro - Foto -(Reprodução/Internet)
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