GRANA O HORÁRIO DE VERÃO EM 2013 POUPOU R$ 405 MILHÕES; NO ANO SEGUINTE, R$ 278 MI. EM 2015 FORAM R$ 162 MI E, EM 2016, R$ 147,5 MI

Consuma com consciência e pague
menos na conta de energia elétrica
Ar - condicionado, banhos demorado e o abre e fecha de geladeira
podem trazer valor extra na conta final do mês; evite surpresas
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
(Continuação página 1)
Banhos demorados, abre e
fecha de geladeira e uso constante de ar-condicionado tornam-se frequentes nessa época do ano. A ideia é refrescar
o corpo e amenizar o calor
escaldante que as altas temperaturas do verão trazem.
No entanto, tais atitudes,
sem os devidos cuidados,
podem representar um acréscimo significativo no valor
final da conta de energia elétrica do consumidor.
Segundo dados do Ministério de Minas e Energia, a
economia obtida com o horário de verão vem caindo
desde 2013, quando foram

poupados R$405 milhões. No
ano seguinte foram R$ 278
milhões, número que passou
para R$ 162 milhões em 2015 e
R$ 147,5 milhões em 2016.
Entretanto, esta alta não é
só culpa do ar-condicionado e
dos longos banhos, somam-se
a eles o uso de equipamentos
eletrônicos e eletrodomésticos, como televisão e máquina de lavar roupa. Afinal, em
um ambiente mais quente, os
aparelhos consomem mais
energia para funcionar com a
mesma qualidade quando estão em lugares mais frescos.
“O motor da geladeira, por
exemplo, precisa funcionar
com mais intensidade para
manter a temperatura baixa
por conta do calor”, informou Tiago Zandonadi, gestor
de Atendimento da EDP São

Paulo. “Vale lembrar ainda
que, em janeiro, período de férias escolares, equipamentos
como a televisão acabam sendo mais utilizados pelas crianças em casa”, continuou.
PEQUENOS GESTOS.

Segundo o gestor executivo
de relacionamento da EDP,
Evandro Scopel, com ou sem
horário de verão é essencial
a conscientização sobre a utilização segura e eficiente da
energia elétrica. Pequenos gestos podem fazer a diferença.
“Além da economia na conta de luz, os bons hábitos são
benéficos ao meio ambiente,
preservando os recursos naturais”, ressaltou.
Confira ao lado tabela com
dicas e o consumo médio dos
equipamentos.

.

