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Anne Warth / BRASÍLIA

A quantidade de subsídios na 
área de energia atingiu um ta-
manho tão grande que, hoje, 
representa  20%  da  conta  de  
luz paga pelo consumidor. So-
mada, a conta dos subsídios  
atinge  neste  ano  R$  18,3  bi-
lhões.  Isso significa que,  em 
uma conta de luz de R$ 100, 
praticamente  R$  20  benefi-
ciam uma ampla gama de con-
sumidores, desde famílias de 
baixa renda a setores como o 
agronegócio e a irrigação, pas-
sando por empresas que for-
necem serviço como água, es-
goto e saneamento.

Os subsídios também são de-
mocráticos no que diz respeito 
à fonte de geração. Há benefí-
cios tanto para usinas que ge-
ram energia limpa quanto para 
aquelas  movidas  a  carvão.  A  
conta  de  luz  também  paga  as  
termoelétricas  que  produzem  
energia  de  combustíveis  fós-
seis  no  Norte  do  País.  Atual-
mente  e  pelos  próximos  oito  
anos, a tarifa também vai pagar 
a  indenização  das  usinas  e  li-

nhas de transmissão que tive-
ram  suas  concessões  renova-
das em troca do famigerado des-
conto de 20% na energia, duran-
te o governo Dilma Rousseff.

Com tantos grupos beneficia-
dos, a situação se assemelha à 
lei  que  assegura  meia-entrada  
para eventos culturais e esporti-
vos:  todos  querem  se  enqua-
drar  no  grupo  dos  beneficiá-
rios. As tentativas ficam claras 
cada vez que o governo publica 
uma Medida Provisória sobre o 
setor elétrico.

“Cada Medida Provisória en-
viada pelo governo ao Congres-
so volta com  novos beneficiá-
rios de subsídios. O ‘remendo’ 
nunca  é  para  tirar  subsídios,  
mas sim para aumentá-los”, afir-
mou o diretor-geral da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (A-
neel), Romeu Rufino, que defen-
de que o assunto passe por um 
“freio de arrumação”.

Números da agência regula-
dora mostram que, em média, 
o peso do subsídio já chegou a 
20% da conta de luz. “Cada sub-
sídio, isoladamente,  pode até 
fazer  sentido.  O  problema  é  

que,  empilhados,  eles  atingi-
ram um patamar insustentável 
para a tarifa de energia”, expli-
cou. “Eu, particularmente, sou 
contra subsídios, pois eles dis-
torcem o preço e as regras de 
mercado.”

Roraima.  Um exemplo disso é 
o valor de energia cobrada dos 
clientes  da  Boa  Vista  Energia,  
repleta de subsídios. Nesta se-
mana,  a  tarifa  da  companhia  
caiu 17% e passou a custar R$ 

0,33 por quilowatt-hora (kWh). 
Com isso, Roraima, o único Es-
tado que ainda não faz parte do 
Sistema  Interligado  Nacional  
(SIN) e  que é abastecido ape-
nas com usinas termoelétricas, 
passou a ter a conta de luz mais 
barata de todo o País.

“O Estado tem o custo mais 
alto  de  geração  de  energia  do  
Brasil, mas é o local onde o con-
sumidor menos paga, uma abso-
luta distorção de preços”, men-
cionou Rufino. O diretor-geral 

defende uma reavaliação cons-
tante desse tipo de política. Pa-
ra ele,  esses incentivos devem 
ter data para começar e prazo 
para terminar.

Para o presidente da Associa-
ção Brasileira de Distribuido-
res de Energia Elétrica (Abra-
dee), Nelson Leite, a redução 
do  patamar  de  subsídios  é  
bem-vinda  para  a  sociedade.  
“Revisar  esses  benefícios  vai  
contribuir para deixar a conta 
de luz mais barata”, afirmou. 

Subsídios representam
20% da conta de luz

1.Subsídio. Hoje, para cada 
R$ 100 de conta de ener-
gia paga no País, pelo 

menos R$ 20 são usados para 
garantir os subsídios para os 
mais diversos setores de ativi-
dades.

2.Distorção. Um exemplo 
de como os subsídios 
distorcem os preços e 

as regras do mercado é o valor 
cobrado dos clientes da Boa 
Vista Energia (RR), que ape-
sar de abastecidos por usinas 
térmicas pagam as tarifas 
mais baratas do Brasil.

3.CDE. A maior parte dos 
subsídios é recolhido 
por intermédio da Con-

ta de Desenvolvimento Ener-
gético (CDE), um fundo que 
onera 4,5 vezes mais os clien-
tes do Sul, Sudeste e Centro- 
Oeste comparativamente aos 
do Norte e Nordeste.
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Freio de arrumação. O diretor-geral da Aneel, Romeu Rufino, diz que é contra os subsídios
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A redução do tamanho dos sub-
sídios do setor  elétrico é  uma 
questão difícil e antipática, mas 

necessária, avalia o secretário-
executivo do Ministério de Mi-
nas  e  Energia,  Paulo  Pedrosa.  
Para ele, o tema é espinhoso co-
mo a PEC do Teto, que vai limi-
tar o crescimento dos gastos do 
governo nos próximos anos. “É 
uma  questão  que  precisamos  
enfrentar. O acúmulo de benefí-
cios localizados se tornou insu-
portável para a economia”, afir-
mou Pedrosa.

No início de outubro, o gover-

no criou um grupo de trabalho 
com o objetivo de elaborar um 
plano de redução dos custos da 
Conta  de  Desenvolvimento  
Energético (CDE). É por meio 
deste fundo que a maioria dos 
subsídios é concedida.

Os recursos para o fundo são 
arrecadados através de um en-
cargo  embutido  na  tarifa  de  
energia,  que  onera  4,5  vezes  
mais os clientes do Sul, Sudeste 
e  Centro-Oeste  comparativa-

mente aos do Norte e Nordeste.

Contas.  O  maior  destino  dos  
subsídios são as termoelétricas 
do Norte do País, movidas a die-
sel  e  o  óleo  combustível,  que  
consumirão R$ 5,8 bilhões nes-
te ano. Outro grande beneficiá-
rio é o agronegócio. Para o cam-
po  ter  uma  conta  de  luz  10%  
mais barata, o consumidor paga 
R$ 2,9 bilhões por ano.

Para consumidores de baixa 
renda, o desconto vai de 10% a 
65% do valor final da conta de 
luz. O programa consumirá R$ 
2,2  bilhões  neste  ano.  O  “Luz  

Para Todos” receberá R$ 973 mi-
lhões.

Empresas  dos  setores  de  
água, saneamento e esgotos pa-
gam  uma  tarifa  15%  menor.  A  
agricultura irrigada e os criado-
res de peixes têm desconto que 
varia de 63% a 90% entre 21h30 
e 6h da manhã.

Usinas  que  geram  energia  a  
partir  das  fontes  solar,  eólica,  
biomassa têm direito a 50% na 
tarifa de uso de distribuição. O 
carvão mineral nacional usado 
por térmicas eficientes é 100% 
pago pela conta de luz e custa 
R$ 906 milhões por ano./ A.W.

ED FERREIRA/ESTADÃO - 18/3/2010

Arujá, 25 de Outubro de 2016.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Prezados Associados,
Na qualidade de Diretor Presidente desta Associação, sirvo-me da presente para convocar V.Sas. para participarem da
Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 26 de Novembro de 2016 (sábado) no salão social da
Associação às 8h30 em primeira convocação, contando com a presença de no mínimo 50% (cinqüenta) dos sócios com
direito a voto, ou às 09h00 minutos em segunda convocação, no mesmo dia e local, com qualquer número de presentes,
sendo que em primeira ou segunda convocação, as deliberações serão tomadas por maioria simples de votos, para
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1) Apresentação Geral do Balanço de Receitas e Despesas do Exercício 2016, considerando as manutenções e obras
realizadas no período;
2) Analise e deliberação com relação a previsão orçamentária para o período de 2017 e de cronograma para realização
de investimentos e respectivas verbas;
3) Informações gerais, sobre terreno da Associação e status atual do  andamento do processo de regularização das
áreas APP (meio ambiente);
4) Assuntos de Interesse Geral.
Atenção: ao final da Assembleia será oferecido almoço, a todos os participantes da reunião e em homenagem
e boas vindas aos novos moradores.
OBSERVAÇÕES:

* É lícito aos senhores associados se fazerem representar na Assembleia ora convocada por procuradores , munidos
com procurações específicas;
* A ausência dos senhores associados não os desobrigam de aceitarem como tácita concordância aos assuntos que
forem tratados e deliberados.
* Os associados em atraso nos pagamentos de suas taxas associativas de manutenção não poderão votar nas
deliberações.

Atenciosamente,
Associação dos Proprietários em Arujá Hills III 

Martino José Piatto

‘Questão é antipática, mas deve ser enfrentada’ 
l Tamanho da conta
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Secretaria de Estado da Saúde

ERRATA
A Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde torna pública a 
Errata da licitação 1540/2016, na modalidade de Pregão Presencial, 
PSES n.º 24364/2015, cujo objeto é a Contratação de serviços de locação de 
equip. novos de primeiro uso p/ o fornecimento de impressões, incluída a 
instalação, etiquetas, prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva c/ reposição de peças, componentes e mat. utilizados na operação 
e limpeza, exceto papel, treinamento dos usuários e disponibilização de 
software p/ gestão e controle de páginas impressas p/ as Unidades da SES.
 LEIA-SE:
-O Edital e seus Anexos foram alterados devido a incorreções. O novo Edital e 
Anexos estarão disponíveis na Comissão Permanente de Licitação situada à 
Rua Esteves Júnior, 160 – Edifício Halley – 2º andar Centro/Fpolis/SC ou 
através da Internet no site www.saude.sc.gov.br.
Envelopes: até às 13h15min do dia 24/11/2016.
Abertura da Licitação: às 13h30min do dia 24/11/2016.
Florianópolis, 04 de Novembro de 2016.

SES 00058717/2015
Fernando Cesar Lenzi
Superintendente de Compras e Logística

Secretaria de Estado da Saúde

8ª ERRATA
A Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde torna pública a 
Errata da licitação 1575/2013, na modalidade de Pregão Presencial, 
PSES n.º 11928/2013, cujo objeto é a Contratação de serviços de locação de 
tanques criogênicos estacionários, cilindros e demais acessórios p/ gases 
medicinais, manutenção preventiva e corretiva total dos equipamentos 
locados, bem como, o fornecimento dos gases medicinais, para as 
Unidades da SES.
 LEIA-SE:
-O Edital e seus Anexos foram alterados devido a incorreções. O novo Edital e 
Anexos estarão disponíveis na Comissão Permanente de Licitação situada à 
Rua Esteves Júnior, 160 – Edifício Halley – 2º andar Centro/Fpolis/SC ou 
através da Internet no site www.saude.sc.gov.br.
Envelopes: até às 13h15min do dia 22/11/2016.
Abertura da Licitação: às 13h30min do dia 22/11/2016.
Florianópolis, 04 de Novembro de 2016.

SES 0003946/2016
Fernando Cesar Lenzi
Superintendente de Compras e Logística

Para Paulo Pedrosa,
secretário-executivo do
Ministério de Minas e 
Energia, benefícios se 
tornaram insuportáveis 
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AVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO
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SECRETARIA DO 
DESENVOLVIMENTO, TRABALHO 

E EMPREENDEDORISMO

COMUNICADO DE REAGENDAMENTO
Pregão Eletrônico nº 015/SDTE/2016

Comunicamos a quem possa interessar, que a sessão pública designada para o  
dia 18 de novembro de 2016 às 9:30 horas, referente ao Pregão Eletrônico  
nº 015/SDTE/2016 - Processo Administrativo 2015-0.030.686 - 6 - Oferta de Compra 
nº 801007801002016OC00047, cujo objeto consiste na contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de locação de 5 (cinco) banheiros 
químicos móveis - Tipo VIP (assento e lavatório) para atender as Feiras Livres do 
Município de São Paulo conforme descrição constante do ANEXO I do EDITAL,  
que trata do TERMO DE REFERÊNCIA, fica REAGENDADA a sessão para o dia  
21 de novembro de 2016 às 9:30 horas.

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) comunica 
a publicação no DOC de 04/11/2016 do Extrato dos Editais nºs 185, 186, 187, 188, 189, 
190 e 191/SMADS/2016, bem como a convocação de audiência conforme segue:
•   Edital nº 185/SMADS/2016: no dia 25/11/2016, às 09h, Rua Guerino Giovani 

Leardini, 290 - 1º andar - Vila Pereira Barreto - SAS Pirituba.
•   Edital nº 186/SMADS/2016: no dia 28/11/2016, às 10h, na Rua Manuel Vieira 

Sarmento, 26 - Chácara Santana - Térreo - Sala de Reuniões.
•   Edital nº 187/SMADS/2016: no dia 24/11/2016, às 14h, Rua Ezequiel Lopes 

Cardoso, 333 - Grajaú.
•   Edital nº 188/SMADS/2016: no dia 24/11/2016, às 10h, Av. Interlagos, 5980 -  

Salas de Reuniões.
•   Edital nº 189/SMADS/2016: no dia 24/11/2016, às 14h, Rua Batista Crespo, 312 

- Jardim Pirajussara - 1º andar - SAS CL.
•   Edital nº 190/SMADS/2016: no dia 25/11/2016, às 14h, Rua Ezequiel Lopes 

Cardoso, 333 - Parque Grajaú - Sala de Multiuso.
•   Edital nº 191/SMADS/2016: no dia 25/11/2016, às 14h30, Estrada Dom João Nery, 

54/58 - Itaim Paulista - 2º piso - SAS IT.

R$ 973 mi
é quanto em benefícios receberá 
o programa ‘Luz Para Todos’

65%
é até quanto chegam os 
subsídios nas contas de luz dos 
consumidores de baixa renda 

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO
EDITAL N.º 01/2016

O Presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, tendo em vista o
que consta do artigo 46, parágrafo único, do Regimento Eleitoral - Resolução CFO-
80/2007, CONVOCA para o dia 10 de fevereiro de 2.017, a eleição para a renovação
da composição do CROSP. Até às 17:00 horas do dia 11 de janeiro de 2017 serão
recebidos, pela Secretaria, os requerimentos de inscrição de Chapas. O edital com-
pleto encontra-se afixado na sede do CRO e disponível no website do CROSP.

São Paulo, 04 de novembro de 2016. Claudio Yukio Miyake - Presidente


