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Alagoas: conta de luz aumenta 8,6% 

A diretoria da Agência 
Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) aprovou 

em reunião ontem os índices 
de reajuste tarifário anual da 
distribuidora de energia Equa-
torial Alagoas, que terão como 
efeito médio para o consumidor 
uma alta de 8,6%.

A distribuidora do grupo 
Equatorial  Energia atende cer-
ca de 1,17 milhão de unidades 
consumidoras no Alagoas e as 
novas tarifas entrarão em vigor 
a partir de 3 de maio, segundo 
comunicado da Aneel.

Para os clientes residen-
ciais, o aumento será de 6,53%. 
Assim, o consumidor que paga-
va R$ 100 por mês, terá que de-
sembolsar R$ 106,53. Já para 
os clientes não residenciais que 
demandam menos gastos, o 
reajuste será de 7,02%. As in-
dústrias, por sua vez, verão o 
valor crescer 13,03%.

O reajuste aprovado para 
a Equatorial Alagoas vem 
após medidas anunciadas pela 
Aneel na semana passada para 
aliviar em parte os aumentos 
esperados para as contas de luz 
neste ano.

A Aneel disse em nota que 

esse movimento “colaborou 
para amenizar as tarifas e 
manter o reajuste em um dí-
gito”.

“A Aneel e o Poder Conce-
dente, em conjunto com as de-
mais entidades setoriais e em 
diálogo com as empresas e as-
sociações, desenvolveram ações 
para mitigar parte do aumento 
tarifário que se observaria nes-
te ano. O objetivo é preservar 
a capacidade de pagamento do 
consumidor e, por consequên-
cia, a sustentabilidade econô-
mico-financeira da cadeia que 
compõe o setor elétrico”, disse 
a diretora Elisa Bastos, relato-
ra do processo de reajuste da 
Equatorial Alagoas.

CENÁRIO DE 2021
O aumento médio da conta 

de luz em 2021 deve ser o maior 
registrado desde 2018. No pri-
meiro trimestre deste ano, hou-
ve um custo adicional de R$ 
1,34 a cada 100 kilowatts-hora 
consumidos nas contas de luz, 
devido à mudança da bandeira 
verde para a amarela. A expec-
tativa é que a partir de maio 
ocorra o acionamento da ban-
deira vermelha, patamar mais 
elevado de tarifas energéticas.

Caso ocorra uma alteração 
para a bandeira vermelha nível 
1, a energia ficará 10% mais 
cara, a 4,599 reais a cada 100 
kwh; caso vá para a vermelha 
nível 2, aumenta em 21%, para 
7,571 reais a cada 100 kwh. 
Caso se mantenha na bandeira 
amarela, pode até mesmo ha-
ver uma redução de aproxima-
damente 26%, para 0,996 real.

Segundo o diretor-geral da 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), André Pepito-
ne, com os sucessivos aumentos 
na tarifa, a alta média deve fi-
car em torno de 13% em 2021 
em relação ao ano anterior, 
diante de aproximadamente 
15% em 2018.

Mas um estudo publicado 
em fevereiro deste ano pela TR 
Soluções, empresa de tecnolo-
gia aplicada ao setor elétrico, 
mostra ainda um aumento mé-
dio superior a 13% em 2021, 
cerca de 14,5%. As regiões com 
maiores altas, de acordo com 
a pesquisa, devem ocorrer nas 
regiões Norte e Centro-Oeste, 
ambas com uma previsão de 
19,4%. Em seguida, aparecem 
Nordeste (17,6%), Sudeste 
(13,1%) e Sul (12,2%).

Ontem (27), 154 enti-
dades da sociedade civil 
lançam um manifesto de-
mandando compromisso do 
Congresso com a vacinação 
de todas as pessoas através 
do SUS (Sistema Único de 
Saúde). O grupo pede, entre 
outras coisas, a derruba-
da de barreiras de merca-
do que limitam a produção 
nacional de vacinas, como 
é o caso do monopólio de 
fabricação e venda de imu-
nizantes por farmacêuticas 
e empresas produtoras de 

outras tecnologias críticas 
para o combate à Covid-19. 
Também rechaçam a pro-
posta que retira condicio-
nantes para a compra e a 
administração de doses pela 
iniciativa privada - o proje-
to apelidado de “fura-fila” 
da vacina foi aprovado pela 
Câmara no início de abril e 
pode ser analisado pelo Se-
nado nas próximas sema-
nas, conforme divulgação do 
Instituto Brasileiro de De-
fesa do Consumidor - Idec.

O manifesto afirma que, 

“em vez de trabalhar para 
que medidas sanitárias 
comprovadamente eficazes 
sejam adotadas, o gover-
no brasileiro, com apoio do 
Congresso, tem agido de 
forma a piorar as chances 
de seus cidadãos sobrevi-
verem à pandemia”. A li-
beração da compra priva-
da de vacinas e a redução 
do auxílio emergencial são 
apontados como exemplos 
de iniciativas que ampliam 
as desigualdades socioeco-
nômicas, raciais, de gênero 

e territoriais no país.
“O acesso à vacinação é 

limitado pelo racismo estru-
tural da sociedade brasilei-
ra. Além disso, o Plano Na-
cional de Imunização tem 
deixado fora da prioridade 
grupos com alta possibilida-
de de contágio e complica-
ções mortais pelo vírus, tais 
como pessoas em situação 
de rua, quilombolas, traba-
lhadores de serviços essen-
ciais e pessoas em situação 
de privação de liberdade”, 
diz trecho do documento.

Para os consumidores residenciais, o aumento será de 6,53%; indústrias vão pagar 13,03% de reajuste

154 entidades pelo fim do monopólio da vacina 

DIVULGAÇÃO

Novas tarifas da Equatorial entram em vigor na próxima segunda-feira para 1,17 milhão de clientes nos 102 municípios 


