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Quinta-feira, 14.9.2017 i o dia

ECONOMIA

Valordacontadeluzcairá
até20%comtarifabranca
Agênciaconﬁrmaqueconsumidorpodeoptarpelonovomodeloapartirdejaneiro

O

s clientes de operadoras de energia elétrica vão poder economizar na conta de luz
a partir de janeiro. Conforme
O DIA antecipou em 1º de
agosto,osconsumidoresterão
opção de aderir a uma nova
tarifa (branca) criada para diminuir o consumo no horário de uso maior.O mecanismo permitirá cobrar menos
pela energia fora do período
de pico, que no Rio, vai das
17h30às20h30.Aestimativaé
que seja possível reduzir o valor da conta entre 10% e 20%.
Ontem a Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) decidiu que manterá o início da
vigência da tarifa branca para
o começo de 2018.
A tarifa branca valerá, inicialmente, para clientes que
consomem mais de 500 quilowatts-hora(kWh)pormês,o
que na Light, resulta em conta
média de R$ 420,64, segundo
osimuladordaempresanainternet. Com a redução, haverá economia de R$ 42,06 a R$
80,13. Novas ligações também
poderão ser instaladas com o
serviço.AAneelestimaquesejam 4,5 milhões de clientes no
país nesse grupo.
Quem gasta menos - abaixo
de250kWhetemcustomédio
de até R$ 171,88 na conta da
Light - vai poder optar a partir
de janeiro de 2019 pela tarifa
branca. A queda ﬁcará entre
R$ 17,18 e R$ 34,37. São cerca de 15,9 milhões de clientes
neste grupo.
Já de janeiro de 2020 em

DAniel CAstelo BrAnCo / AgenCiA o DiA

DESCONTO

R$ 20,62
Em média, uma família
consome 150 kWh mensais,
o que dá uma conta de luz
de R$ 103,12. O desconto vai
de R$ 10,31 a R$ 20,62.

diante, qualquer pessoa está
liberada para fazer a migração. Em média, uma família
consome 150 kWh mensais, o
quedáumacontade luzdeR$
103,12. Assim, o desconto vai
de R$ 10,31 a R$ 20,62.
Atualmente, o consumidor paga o mesmo valor pela
energia em qualquer horário do dia, seja manhã, tarde, noite e madrugada. Com
a tarifa branca, ela vai ﬁcar
mais em conta por três horas
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
custo do consumo será intermediário, e nos demais horários, será mais barata. Nos
ﬁns de semana, não haverá
diferenciação.
Para se beneﬁciar,será preciso optar e pedir à distribuidora para migrar. Segundo a
agência reguladora, as companhiasterão30diasparainstalar o novo medidor. O equipamento vai veriﬁcar o consumo, conforme o horário de
uso. A troca não será cobrada.

tarifa branca será opcional e mais vantajosa fora de horário de pico

CONFIRA

atenção redobrada com horários
N Mas os clientes devem ter

atenção redobrada. isso porque, no novo modelo existirá
horário em que a energia pode
sair mais cara. Para evitar surpresas desagradáveis na conta
de luz é preciso ﬁcar atento ao
perﬁl de consumo.
Para esclarecer todas as dúvidas, a Proteste Associação
de Consumidores separou os
principais itens que o cliente de
operadoras devem saber antes
de optar, ou não, pela tarifa
branca. “Conheça bastante as
regras e veriﬁque a possibilidade de se adaptar aos melhores
horários da tarifa”, orienta o

analista de mercado da Proteste, rafael Bomﬁm.
A entidade alerta que antes
de migrar para a tarifa branca,
o consumidor deve analisar se
consegue efetivamente se adequaraosistema.Casosejadifícil
mudar o horário do banho para
odiaouparaamadrugada,será
mais barato permanecer no regime atual. A mudança é opcional. A tarifa branca pode no
horáriodepicoelevarocustoda
energia em 84%.
De acordo com a entidade,
osperíodosdepontasãoastrês
horasdemaiorconsumo,asprimeiras horas da noite.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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







PARA MEMBROS SUPLENTES – MANDATO DE 2018 A 2021
Nome
Substituição do Técnico em Contabilidade MARCOS DE AGUIAR FRANCA
Pelo Contador EMMANUEL MACHADO VIEIRA
Substituição de posição da Técnica em Contabilidade CLEA MARIA PEIXOTO
Pelo Contador JOSINALDO BATISTA DE OLIVEIRA
Substituição da Técnica em Contabilidade MARIA CECÍLIA DO NASCIMENTO
Pelo Contador LEANDRO DUTRA NICÁCIO
Substituição do Técnico em Contabilidade LUIZ ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS
Pelo Contador RAFAEL COENTRÃO RAPOSO DA SILVA
Substituição da Técnica em Contabilidade CLEA MARIA PEIXOTO
Pelo Técnico em Contabilidade MARCOS DE AGUIAR FRANCA
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PARA MEMBROS EFETIVOS – MANDATO DE 2018 A 2021
Nome
Substituição da Contadora REGINA CELIA VIEIRA FEREIRA
Pela Contadora MARIA VERONICA DE SOUZA MADUREIRA
Substituição do Contador SERGIO GONÇALVES DA COSTA
Pelo Contador LUIZ CESAR CORRÊA
Substituição do Contador JOÃO LUIZ MOREIRA DA SILVA
Pelo Contador LUIZ FELIPE MARTINS MARQUES
Substituição do Técnico em Contabilidade IRANY ONOFRE RODRIGUES
Pela Técnica em Contabilidade ANA MARIA DA SILVA
PARA MEMBROS SUPLENTES – MANDATO DE 2018 A 2021
Nome
Substituição do Contador ALUISIO BESERRA DE MENDONÇA
Pela Contadora ANA PAULA PÁDUA DE CARVALHO
Substituição do Contador VALMIR MOREIRA QUITO
Pelo Contador ALEXANDRO DA COSTA KISS
Substituição da Contadora ALICE PAIVA MORRA
Pelo Contador EDILSON CONRADO FERREIRA JUNIOR
Substituição do Técnico em Contabilidade EDEMAR DE BARROS LIMA
Pelo Técnico em Contabilidade VALDECIR DE SOUZA TERRA
Substituição do Contador PAULO DAMIÃO DE SOUZA
Pela Contadora MARIA DA PENHA PIOTKOVSKY AZEVEDO
Substituição do Contador CESAR SOUZA MADRUGA
Pela Contadora ANDREIA DE MIRANDA SANTOS
Substituição do Técnico em Contabilidade JOSE CARLOS GOMES PINTO
Pela Técnica em Contabilidade CELIA PAIVA MORRA

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2017.
FELIPE FARIAS DE OLIVEIRA DA COSTA
Coordenador da Comissão Eleitoral
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Dia do Cliente dará
desconto de até 50%
Celular e móvel terão promoção amanhã
O consumidor terá ofertas e promoções para para
celebrar amanhã o Dia do
Cliente. As redes varejistas, entre shoppings e ecommerce, vão oferecer
descontos chegam a 50%.
No Barra Shopping,
por exemplo, a loja Samsonite dará 20% de abatimento na linha business
nas compras feitas pelos
frequentadores. Uma mochila executiva da marca
Guardit sairá de R$350
por R$ 280. Já na Clinique, todos os itens da linha Chubby, que são produtos de hidratante e batom, estarão com preços
15% mais baixos.
A Casas Bahia está com
a campanha “50 Reais”. A
rede premiará os clientes
com R$ 50 nas compras
feitas pela modalidade “retira rápido” e para

produtos anunciados na TV
ou itens selecionados nas lojas até o próximo sábado.
Até o domingo, o site do
rede Extra estará com descontos de até 40%. O site do
Walmart também está com
promoções para a data até
domingo, com descontos que
chegam a 50%, como smartphone Samsung Galaxy J7
Prime dourado a partir de
R$ 999 e aspirador de pó vertical 2 em 1 Mondial (600W)
por R$ 118 ,90.
O consultor de varejo do
grupo Azo, Marco Quintarelli, aﬁrma que a data vem se
tornando muito importante
no calendário varejista.
“Estamos em uma época
fraca para o setor de varejo, por isso os comerciantes
aproveitam para homenagear o cliente, e consequentemente atrair a pessoa neste dia”, avalia o especialista.

alerj aprova contas

Governador Pezão teve vitória folgada
As contas de 2016 do governo do estado foram
aprovadas ontem por
ampla maioria na Alerj.
A vitória do governador
Luiz Fernando Pezão foi
com folga: dos 65 deputados presentes, 43 votaram
sim e 21 não. Houve ainda
uma abstenção.
Vale lembrar que a
prestação de contas do
ano passado recebeu,
pela primeira vez, parecer

contrário do Tribunal de
Contas do Estado (TCE).
A re j e iç ã o d a s fin a n ças do estado pelo TCE se
deu por diversas irregularidades, sendo a maior
delas o descumprimento
do investimento mínimo
na Saúde.
Caso as contas fossem
rejeitadas, evidenciaria
crime de responsabilidade,
dando brecha ao impeachment de Pezão.

