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LOTERIA$
LLAté o fechamento desta edição,
não foram divulgados os resultados da QUINA e da MEGA-SENA

LOTERIA FEDERAL

Tarifa Social confere
desconto na conta de luz

AVISO: A Caixa Econômica decidiu
suspender os sorteios da Loteria Federal por
três meses, em função dos cuidados com a
pandemia do novo coronavírus.As novas
datas vão ser divulgadas em julho.

indicadores
POUPANÇA: 0,1733%
(hoje)
DÓLAR: R$ 5,2817(c);
R$ 5,2823(v)

Cerca de 200 mil famílias têm o direito, mas não se cadastraram

C

lientes de baixa renda, com
cadastro no Número de
Identificação Social (NIS),
ou Benefício de Prestação Continuada (BPC), têm direito à Tarifa
Social de Energia Elétrica (TSEE),
que pode dar 100% de desconto
no valor da conta de luz. Segundo
a Light, os clientes devem entrar
em contato com a distribuidora
para saber se têm direito.
A empresa informou que possui mais de 300 mil clientes cadastrados no benefício e estima que
cerca de 200 mil famílias têm direito, mas ainda não o utilizam.
Antes da pandemia, clientes cadastrados tinham um desconto
de até 65% na conta de luz.
No entanto,em função da pandemia, o Governo Federal decretou que o abatimento para os primeiros 220 kWh de consumo é de
100%. O desconto só será concedido a uma única unidade consumidora por família. É permitida
a migração do benefício de uma
unidade para outra. O cliente cadastrado pelo NIS ou pelo BPC
pode obter os descontos mesmo
não sendo o titular da conta.
“A Tarifa Social pode fazer a
diferença para essas famílias. Por
isso, vale um alerta: é importante
que estas pessoas entrem em contato com a Light para viabilizarmos o benefício para quem tem
direito. Adequar o valor da conta de energia à realidade do orçamento familiar é importante”,
explica Tâmara Motta,Coordenadora de Relacionamento Estratégico com Comunidades da Light.

SALÁRIO MÍNIMO
NACIONAL: R$ 1.045
SALÁRIO MÍNIMO
REGIONAL: R$ 1.238,11

Daniel Castelo Branco

Telefones
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Polícia Militar
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Polícia Civil
Disque-Denúncia

2253-1177

Bombeiros
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Defesa Civil

199
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Procon-RJ
Cedae

0800-282-1195

CEG

0800-024-0197

Light

0800-021-0196

Ampla

0800-280-0120
100

Disque Direitos Humanos

1331

Anatel

180

Delegacia da Mulher
Parques e Jardins

2323-3500

Fiscalização de Feiras

2273-3193

Disque-Sangue

0800-282-0708

O QUE BOMBA
Clientes precisam entrar em contato com a Light para solicitar o cadastramento no benefício social

Como tirar o NIS e se cadastrar na tarifa social
LLO NIS pode ser obtido em um
dos Centros de Referência de
Assistência Social (CRAS). Para não perder o benefício, a família cadastrada deve sempre
atender aos critérios estabeleci-

dos por lei e manter atualizadas
as informações referente ao benefício junto ao CRAS.
Para obter a Tarifa Social, é
preciso entrar em contato com a
Light (0800-282-0120 ou www.

light.com.br, apresentando NIS
ou BOC, juntamente com documentação necessária, disponível
no site da empresa (http://www.
light.com.br/para-residencias/
Sua-Conta/tarifa-social.aspx).
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