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ECONOMIA

Conta de energia vai ficar mais
cara no Rio a partir de domingo
Alta do dólar impacta tarifas residenciais da Light e da Enel, em 5,98% e 2,48%, respectivamente
MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br

números

A

6,21%

bandeira tarifária de
energia de março é
verde, isto é, sem custo extra para os clientes, mas com a alta do dólar,
a conta de luz vai ficar mais
cara, em média 6,21%, para
7,7 milhões de clientes em 66
municípios fluminenses a
partir de domingo (15). Mas
o que a alta da moeda norte
-americana tem a ver com a
energia consumida no Brasil?
Isso ocorre porque a energia
comprada pelas duas empresas vem de Itaipu e é paga na
moeda americana. E as sucessivas altas do dólar impactaram diretamente os índices,
de acordo com informações da
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), que aprovou
o aumento. Ou seja, quando a
moeda americana sobe muito,
como está ocorrendo nos últimos meses, há impacto direto
nas tarifas.
Para os consumidores da
Light, que atende 4,1 milhões
de unidades em 31 municípios do estado, o reajuste
será de 5,98% para residências e 6,73% para indústrias.
Já para os 3,6 milhões de
clientes de Enel Distribuição Rio, antiga Ampla, que
atende Niterói, Região dos
Lagos e o Norte Fluminense,
será de 2,48% (residências) e
de 3,38% (indústrias).
Além do impacto do dólar,
segundo a Aneel, a falta de
chuvas e o baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas
registrados no ano passado

Economia de
até 40% no
final do mês

Reajuste médio para 66
municípios fluminenses
autorizado pela Aneel. Alta
vai impactar a conta de 7,7
milhões de consumidores.

34%
Na tarifa da Light 34% vão
para impostos; 32,7%, para
compra de energia; e 10,9%,
para encargos. Ficam com a
distribuidora 16,5%.

também contribuíram para a
alta nas tarifas em 2020. Sem
chuvas, foi preciso acionar
mais termelétricas (que são
mais caras que as hidrelétricas) para garantir o suprimento. Parte dessa conta
adicional ficou para ser paga
este ano.
Impostos

Os impostos sobre as contas
de luz no Rio também pesam na tarifa e estão entre
os mais altos do país. Na tarifa da Light paga pelo cliente,
por exemplo, 34% são para
impostos; 32,7%, para compra de energia; e 10,9%, para
encargos. Ficam com a distribuidora, de fato, 16,5% da
receita.
Dólar

Após 13 sessões seguidas de
alta o dólar finalmente cedeu: a moeda fechou a terça-feira em R$ 4,64, queda
de 1,77%.

Light atende 4,1 milhões de clientes em 31 municípios do estado. Aumento na conta será de 5,98%

DICAS IMPORTANTES

Menos uso de ferro elétrico e lâmpadas ligadas
NNPara economizar os consumidores podem adotar algumas
medidas: como acumular a roupa lavada para passar e não ligar
o ferro elétrico várias vezes e não
deixar luzes ligadas à toa.
“Apagar as lâmpadas dos
ambientes não utilizados e vigiar os hábitos das crianças e
de parentes que esquecem as
luzes acesas também ajudam
bastante”, pontua o professor

Gilberto Braga, economista do
Ibmec e da Fundação D. Cabral.
Fechando a conta para economizar uma grana de energia
elétrica vem uma das dicas mais
populares e muitas pessoas nem
se ligam: tirar os aparelhos eletrônicos da tomada. Em média, 10%
da energia consumida em casa é
gasta por aparelhos stand by.
“Um decodificador de TV a
cabo só é usado cerca de cinco

horas por dia. Retirá-lo da tomada nas outras 19 horas, por
exemplo, gera uma boa economia de energia”, disse a Light.
Priorizar a troca de aparelhos eletrodomésticos por
aqueles que tenham selo Procel de eficiência energética
também é uma recomendação
de especialistas a ser seguida
para economizar no gasto de
energia.

Comissão aprova serviço militar feminino
Projeto propõe que mulheres se alistem ao completar 18 anos e garante cota de 30% no total de vagas
Divulgação

Mulheres poderão se alistar
para prestar serviço militar. A Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) aprovou
ontem um projeto de lei que
possibilita às mulheres ingressarem nas Forças Armadas por meio da prestação de
serviço. Até então, o público
feminino só poderia entrar
para a carreira militar fazendo o concurso para escolas
militares, para sargento ou
para oficial efetiva e temporária. O projeto de lei do Senado segue para análise da
Comissão de Relações Exteriores (CRE), onde será tomada a decisão final.
Por meio da sugestão da
senadora Kátia Abreu, do
PDT, 30% das vagas disponibilizadas anualmente serão garantidas às mulheres.
No caso de não ter procura
suficiente de mulheres para
preencher todos os cargos
da cota, os homens poderão ocupar os postos restantes. As candidatas deverão
se alistar no ano em que

completarem 18 anos, assim
como os homens, e ficarão
isentas em período de paz,
tornando o serviço militar
opcional.

CONFIRA

Chance nas
Forças Armadas

Orçamento

Para alinhar a proposta com
o orçamento das Forças Armadas os custos com o serviço feminino, como adaptação de vestiários e alojamentos, deverão estar previstos
na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentaria Anual. Segundo parlamentares da Comissão, não
existe necessidade de criar
novas vagas, mas sim incluir
mulheres no numero de postos já previstos.
O senador Confúcio Moura, do MDB, saiu em defesa
do projeto e afirmou que
“não existe questão de gastar mundos e fundos, o que
existe é preconceito de mulher não poder servir”.
Reportagem do estagiário Maria Clara
Matturo, sob supervisão de Martha Imenes

NNA Aeronáutica está com

concurso aberto para sargento, oficiais aviadores, intendentes e de infantaria.
São 301 vagas oferecidas. Os
cargos são de Nível Médio
com salários de até R$7.315.
As inscrições devem ser feitas pelo site http://ingresso.
afaepcar.aer.mil.br até o dia
19 de março.
O Exército brasileiro
também está com 1.100
vagas abertas para o cargo
de sargento. As oportunidades são de Nível Médio
e Técnico, com remuneração de até R$3.825. Candidatos devem se cadastrar
pelo site http://ingresso.
afaepcar.aer.mil.br até o
dia 18 de março. A taxa de
inscrição é R$95.
Mulheres ficarão isentas de alistamento em período de paz

>>Para dar uma aliviada
no bolso, já que impostos
e reajuste o consumidor
não tem como cortar, O
DIA pegou dicas que
possibilitam economia
de até 40% no gasto
com energia elétrica. “É
preciso revisar os hábitos para que a conta de
energia não estoure o
orçamento familiar”,
adverte o economista
Gilberto Braga, professor do Ibmec e da
Fundação D. Cabral. E
a melhor maneira de
economizar, segundo
a Light, é controlar os
aparelhos “vilões” do
consumo. E os maiores
deles são: chuveiro, geladeira, ferro elétrico e
computadores.
Usando o chuveiro elétrico de maneira
consciente o consumidor diminui os gastos
de energia em 20%, informou a Light. A orientação é manter a chave
seletora do aparelho na
posição “verão”.
Para ajudar na economia com a geladeira
a recomendação é prestar atenção na borracha
da porta. “Se não fechar
corretamente, desperdiça energia”, diz Braga.

1.180 mil
vagas de
emprego
A Comunidade Católica Gerando Vidas realiza ações
de emprego com cerca de
1.180 vagas de emprego. Ao
contrário do ano passado,
agora para participar da
feira o candidato precisa
acessar um link disponível
na página no Facebook da
comunidade e se inscrever na oportunidade (https://www.facebook.com/
sougerandovidas/).
“Resolvemos fazer a mudança para evitar que as
pessoas passem horas na
fila, correndo riscos. Assim,
o candidato compatível
será encaminhado para a
vaga”, explica Paulo Vasconcelos, organizador da ação.
Entre as oportunidades
disponíveis há vagas para
os cargos de assistente administrativo, técnico de
enfermagem, motorista de
ônibus, fiscal de loja, Jovem
Aprendiz, manicure, entre
outros.

