ATENÇÃO CONSUMIDOR
NOVO AUMENTO NA CONTA DE LUZ
O QUÊ?
A Tarifa de energia elétrica sofrerá aumento de 7% durante oito longos anos (mais os
acréscimos dos devidos impostos).

POR QUE?
Em 21 de fevereiro passado a Agência Nacional de Energia de Elétrica – ANEEL – apresentou
a maneira como as transmissoras de energia elétrica no país receberão pelos investimentos
realizados em equipamentos e que ainda não voltaram para os investidores, prática normal
de mercado.
A ANEEL, obedecendo uma determinação legal - MP 579/2012, convertida em Lei
12.783/2013 e Portaria nº 120/2016, chegou a mais um rombo no setor elétrico de
aproximadamente R$ 62,2 bilhões. Esse rombo resultará, segundo cálculos da própria
Agência, em um aumento da ordem de 7% em um dos componentes que definem a tarifa de
energia elétrica, que poderá refletir no índice final de forma diferente para cada distribuidora
no país.

POSICIONAMENTO DO CONCEEL

(Conselho de Cidadãos Consumidores de
Energia Elétrica de Poços de Caldas, representados pelas Classes: Residencial, Comercial,
Industrial, Rural e Poder Público).
O CONCCEL é fortemente contrário a esse posicionamento da ANEEL já que durante 60
anos o consumidor recolheu um tributo – Reserva Global de Reversão (RGR) – que tinha por
objetivo principal nos proteger de uma situação como essa e não foi apresentado para a
sociedade o motivo pelo qual esse dinheiro recolhido não foi utilizado. Nós consumidores
estamos nas mãos dos Deputados Federais e Senadores que aprovaram a referida Lei que
cairá sobre nosso bolso.
O CONCCEL continuará se esforçando para defender os interesses dos consumidores de
Poços de Caldas nas discussões sobre mudanças no valor pago pela energia, trazendo, de
forma clara, objetiva, tecnicamente segura e politicamente independente, as questões do
setor elétrico.
Caso queiram se manifestar, entrar em contato por email: conselho.dme@dmedsa.com.br

PRECISAMOS DAR UM BASTA AOS DESMANDOS POLÍTICOS NO SETOR ELÉTRICO !
O CIDADÃO NÃO PODE PAGAR POR POLÍTICAS EQUIVOCADAS DO SETOR !!

