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Governador Pezão teve vitória folgada

alerj aprova contas

As contas de 2016 do go-
verno do estado foram
aprovadas ontem por
ampla maioria na Alerj.
A vitória do governador
Luiz Fernando Pezão foi
com folga: dos 65 deputa-
dospresentes, 43votaram
sime21não.Houve ainda
uma abstenção.
Vale lembrar que a

prestação de contas do
ano passado recebeu,
pelaprimeira vez, parecer

contrário do Tribunal de
Contas do Estado (TCE).
A rejeição das finan-

ças do estado pelo TCE se
deu por diversas irregu-
laridades, sendo a maior
delas o descumprimento
do investimento mínimo
na Saúde.
Caso as contas fossem

rejeitadas, evidenciaria
crime de responsabilidade,
dando brecha ao impeach-
ment de Pezão.

Celular emóvel terãopromoçãoamanhã

Dia do Cliente dará
desconto de até 50%

O consumidor terá ofer-
tas epromoçõesparapara
celebrar amanhã oDia do
Cliente. As redes varejis-
tas, entre shoppings e e-
commerce, vão oferecer
descontos chegam a 50%.
No Barra Shopping,

por exemplo, a loja Sam-
sonite dará 20% de abati-
mento na linha business
nas compras feitas pelos
frequentadores.Umamo-
chila executiva da marca
Guardit sairá de R$350
por R$ 280. Já na Clini-
que, todos os itens da li-
nha Chubby, que são pro-
dutos de hidratante e ba-
tom, estarão com preços
15%mais baixos.
ACasasBahia está com

a campanha “50 Reais”. A
rede premiará os clientes
com R$ 50 nas compras
feitas pela modalida-
de “retira rápido” e para

produtos anunciados na TV
ou itens selecionadosnas lo-
jas até o próximo sábado.
Até o domingo, o site do

rede Extra estará com des-
contos de até 40%. O site do
Walmart também está com
promoções para a data até
domingo, comdescontosque
chegam a 50%, como smar-
tphone Samsung Galaxy J7
Prime dourado a partir de
R$999easpiradordepóver-
tical 2 em 1Mondial (600W)
por R$ 118 ,90.
O consultor de varejo do

grupoAzo,MarcoQuintarel-
li, afirma que a data vem se
tornandomuito importante
no calendário varejista.
“Estamos em uma época

fraca para o setor de vare-
jo, por isso os comerciantes
aproveitam para homena-
gear o cliente, e consequen-
temente atrair a pessoa nes-
te dia”, avalia o especialista.

Valordacontadeluzcairá
até20%comtarifabranca
Agênciaconfirmaqueconsumidorpodeoptarpelonovomodeloapartirdejaneiro

DAniel CAstelo BrAnCo / AgenCiA oDiA

tarifa branca será opcional emais vantajosa fora de horário de pico

O
sclientesdeoperado-
ras de energia elétri-
ca vão poder econo-
mizarnacontadeluz

a partir de janeiro. Conforme
ODIA antecipou em 1º de
agosto,osconsumidoresterão
opção de aderir a uma nova
tarifa (branca)criadaparadi-
minuir o consumo no horá-
rio de uso maior.O mecanis-
mo permitirá cobrar menos
pela energia fora do período
de pico, que no Rio, vai das
17h30às20h30.Aestimativaé
quesejapossível reduzirova-
lor da conta entre 10%e20%.
OntemaAgênciaNacionalde
Energia Elétrica (Aneel) de-
cidiu quemanterá o início da
vigênciadatarifabrancapara
o começode2018.
A tarifa branca valerá, ini-

cialmente, para clientes que
consomemmais de 500 qui-
lowatts-hora(kWh)pormês,o
quenaLight,resultaemconta
médiadeR$420,64, segundo
osimuladordaempresanain-
ternet. Com a redução, have-
ráeconomiadeR$42,06aR$
80,13.Novasligaçõestambém
poderão ser instaladas como
serviço.AAneelestimaquese-
jam4,5milhõesdeclientesno
paísnessegrupo.
Quemgastamenos-abaixo

de250kWhetemcustomédio
de até R$ 171,88 na conta da
Light-vaipoderoptarapartir
de janeiro de 2019 pela tarifa
branca. A queda ficará entre
R$ 17,18 e R$ 34,37. São cer-
ca de 15,9milhões de clientes
neste grupo.
Já de janeiro de 2020 em

diante, qualquer pessoa está
liberada para fazer a migra-
ção. Emmédia, uma família
consome 150 kWhmensais, o
quedáumacontadeluzdeR$
103,12. Assim, o desconto vai
deR$10,31aR$20,62.
Atualmente, o consumi-

dorpagaomesmovalor pela
energia em qualquer horá-
rio do dia, seja manhã, tar-
de, noite emadrugada. Com
a tarifa branca, ela vai ficar
mais emcontapor trêshoras
no momento em que a rede
é mais demandada: dias de
semana, no início da noite,
normalmente entre 18h e
21h. De acordo com Aneel,
uma hora antes e uma hora
depois do horário de pico, o
custodoconsumoserá inter-
mediário, e nos demais ho-
rários, serámais barata.Nos
fins de semana, não haverá
diferenciação.
Para se beneficiar,será pre-

ciso optar e pedir à distribui-
dora paramigrar. Segundo a
agência reguladora, as com-
panhiasterão30diasparains-
talar o novomedidor. O equi-
pamento vai verificar o con-
sumo, conforme o horário de
uso.Atrocanãoserácobrada.

CONFIRA

NMas os clientes devem ter
atenção redobrada. isso por-
que, no novomodelo existirá
horário emqueaenergia pode
sairmais cara. Para evitar sur-
presasdesagradáveisnaconta
de luz é preciso ficar atento ao
perfil de consumo.

Paraesclarecertodasasdú-
vidas, a Proteste Associação
de Consumidores separou os
principais itensqueoclientede
operadorasdevemsaberantes
de optar, ou não, pela tarifa
branca. “Conheça bastante as
regraseverifiqueapossibilida-
dedeseadaptaraosmelhores
horários da tarifa”, orienta o

analista de mercado da Pro-
teste,rafaelBomfim.

Aentidadealertaqueantes
demigrar para a tarifa branca,
o consumidor deve analisar se
consegueefetivamenteseade-
quaraosistema.Casosejadifícil
mudarohoráriodobanhopara
odiaouparaamadrugada,será
maisbaratopermanecerno re-
gime atual. A mudança é op-
cional.A tarifabrancapodeno
horáriodepicoelevarocustoda
energiaem84%.

De acordo coma entidade,
osperíodosdepontasãoastrês
horasdemaiorconsumo,aspri-
meirashorasdanoite.

atenção redobrada com horários

DESCONTO

R$ 20,62
Emmédia, uma família
consome 150kWhmensais,
oquedáumacontade luz
deR$ 103,12.Odescontovai
deR$ 10,31 aR$20,62.

ALTERAÇÃO DE CANDIDATOS NAS CHAPAS REGISTRADAS PARA CONCORRERREM AO PLEITO DE RENOVAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO PLENÁRIO
O Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro comunica alterações efetuadas nas Chapas abaixo relacionadas para concorrerem na eleição a se realizar nos dias 21 e 22
de novembro de 2017, que foi publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal O Dia, na edição do dia 24/08/2017, abrindo-se o prazo de 3 (três) dias úteis, a partir desta
publicação, para a impugnação de candidatura em face de substituição de candidatos impugnados e de candidatos desistentes, conforme listas das Chapas 2 e 3, nos termos do Art. 20, § 1º, da
Resolução CFC nº 1.520/2017.

CHAPA Nº 2

CHAPA Nº 3

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2017.
FELIPE FARIAS DE OLIVEIRA DA COSTA

Coordenador da Comissão Eleitoral

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PARA MEMBROS SUPLENTES – MANDATO DE 2018 A 2021
Nome Registro nº

Substituição do Técnico em Contabilidade MARCOS DE AGUIAR FRANCA RJ-102392/O
Pelo Contador EMMANUEL MACHADO VIEIRA RJ-124109/O
Substituição de posição da Técnica em Contabilidade CLEA MARIA PEIXOTO RJ-042391/O
Pelo Contador JOSINALDO BATISTA DE OLIVEIRA RJ-084408/O
Substituição da Técnica em Contabilidade MARIA CECÍLIA DO NASCIMENTO RJ-042391/O
Pelo Contador LEANDRO DUTRA NICÁCIO RJ-057880/O
Substituição do Técnico em Contabilidade LUIZ ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS RJ-081112/O
Pelo Contador RAFAEL COENTRÃO RAPOSO DA SILVA RJ-116308/O
Substituição da Técnica em Contabilidade CLEA MARIA PEIXOTO RJ-042391/O
Pelo Técnico em Contabilidade MARCOS DE AGUIAR FRANCA RJ-102392/O

PARA MEMBROS EFETIVOS – MANDATO DE 2018 A 2021
Nome Registro nº

Substituição da Contadora REGINA CELIA VIEIRA FEREIRA RJ-022324/O
Pela Contadora MARIA VERONICA DE SOUZA MADUREIRA RJ-051429/O
Substituição do Contador SERGIO GONÇALVES DA COSTA RJ-054915/O
Pelo Contador LUIZ CESAR CORRÊA RJ-018812/O
Substituição do Contador JOÃO LUIZ MOREIRA DA SILVA RJ-108538/O
Pelo Contador LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES RJ-099592/O
Substituição do Técnico em Contabilidade IRANY ONOFRE RODRIGUES RJ-008876/O
Pela Técnica em Contabilidade ANA MARIA DA SILVA RJ-050441/O

PARA MEMBROS SUPLENTES – MANDATO DE 2018 A 2021
Nome Registro nº

Substituição do Contador ALUISIO BESERRA DE MENDONÇA RJ-061556/O
Pela Contadora ANA PAULA PÁDUA DE CARVALHO RJ-082645/O
Substituição do Contador VALMIR MOREIRA QUITO RJ-071263/O
Pelo Contador ALEXANDRO DA COSTA KISS RJ-098328/O
Substituição da Contadora ALICE PAIVA MORRA RJ-095259/O
Pelo Contador EDILSON CONRADO FERREIRA JUNIOR RJ-108831/O
Substituição do Técnico em Contabilidade EDEMAR DE BARROS LIMA RJ-025566/O
Pelo Técnico em Contabilidade VALDECIR DE SOUZA TERRA RJ-036511/O
Substituição do Contador PAULO DAMIÃO DE SOUZA RJ-049824/O
Pela Contadora MARIA DA PENHA PIOTKOVSKY AZEVEDO RJ-051403/O
Substituição do Contador CESAR SOUZA MADRUGA RJ-067591/O
Pela Contadora ANDREIA DE MIRANDA SANTOS RJ-125739/O
Substituição do Técnico em Contabilidade JOSE CARLOS GOMES PINTO RJ-016600/O
Pela Técnica em Contabilidade CELIA PAIVA MORRA RJ-010133/O


