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EDIÇÃO EXTRA

ENERGISA NÃO ESTÁ NEM AÍ
E JÁ AVISA... ENERGIA VAI AUMENTAR (DE NOVO)

DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA ESNOBA E DIZ QUE NÃO DEVE SATISFAÇÃO AO PODER DO MATO GROSSO

TÁ DE SACANAGEM?!

Riberto afirma também que é falsa a afirmação de que Mato Grosso tem uma 

das contas mais altas do país. Na verdade, é a 23ª mais alta. "Tem 22 

concessionárias no Brasil praticando uma tarifa mais cara que a Energisa de 

Mato Grosso. Aqui, o Estado é muito grande e a população é pequena, por 

isso a tarifa da energia tem que ser rateada entre os consumidores, isso 

acaba encarecendo o preço final da energia", explicou o diretor-presidente.

O diretor-presidente da Energisa da Energisa, Riberto José Barbanera, 

garante que houve um aumento do consumo no último mês devido à onda de 

calor e a seca prolongada, o que justificaria os acréscimos nos valores das 

contas. Outra justificativa para o alto valor é a questão dos impostos, como a 

alíquota de ICMS que é alta, e onera uma boa parte do valor da conta. 

Diretor presidente da energisa, Riberto José Barbanera em visita ontem a Assembleia Legislativa.

‘ É um absurdo de um mês para o outro sua conta vir 5 vezes mais alta
e você não ter a quem recorrer. Dá vontade de denunciar na delegacia,
porque isso já virou caso de polícia.’Wesley Rodrigues, estudante.

O assunto tem repercutido nas rodas de conversas e redes sociais 
pois as novas faturas de conta de luz tem assustados os 
consumidores. Além da reclamação pelo alto preço da tarifa, os 
consumidores protestam contra a má representação dos serviços. 
Um dos pontos questionado é a cobrança pela média da fatura, 
porque gera um acúmulo de consumo, causando prejuízo ao 
consumidor.

O problema é que apesar de a Energisa ter obtido um lucro da 
ordem de R$ 427 milhões em 2018, o presidente do Sindicato dos 
Urbanitários de Mato Grosso (STIU-MT), Dilon Caporossi, revela 
que a concessionária reduziu em mais de 500 o número de 
funcionários nos últimos cinco anos. O que prejudica o 
atendimento e impede uma medição mais eficaz no consumo. 

 A audiência pública para debater os serviços e cobranças 
abusivas da Energisa, empresa concessionária de energia em 
Mato Grosso, foi marcada por embates entre o presidente da 
Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho (DEM), e o diretor-
presidente da companhia, Riberto José Barbanera. O parlamentar 
exigiu respeito ao parlamento e ao consumidor em contraponto à 
fala do representante da empresa que alegou que é regulado por 
legislação federal e, portanto, não vê eficiência na CPI criada pelo 
legislativo mato-grossense.

A Comissão Parlamentar de Inquérito foi criada atendendo uma 
demanda popular originada de uma petição online com mais de 15 
mil assinaturas. O requerimento foi apresentado pelo deputado 
Elizeu Nascimento (DC), que irá presidir os trabalhos, e a CPI deve 
ser instalada ainda esta semana.

Outro ponto polêmico da fala de Riberto é de que a reclamação de 
consumidores não representa nem 1% dos usuários. A secretária 
adjunta dos Direitos do Consumidor do Procon/MT, Gisela 
Simona, afirmou que a Energisa continua sendo a empresa mais 
reclamada junto ao órgão de fiscalização. De acordo ela, somado 
os Procons estadual e os municipais têm mais de 19 mil 
reclamações – números relativos ao período compreendido entre 
2018 até o último dia 30 de setembro.

acesse ww.leiagora.com.br e saiba mais.
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CAÇA PALAVRAS DA INDIGNAÇÃO

As palavras deste caça palavras estão escondidas na horizontal, vertical 
e diagonal, sem palavras ao contrário.

 A ENERGISA  merece INVESTIGAÇÃO porque não é possível que com 
milhares de DENÚNCIAS sobre o AUMENTO ABUSIVO de ENERGIA, a 
empresa se mantenha DONA da RAZÃO. Deixando todos os CIDADÃOS 

INDIGNADOS e se sentindo LESADOS e com RECLAMAÇÕES sem 
CONSIDERAÇÃO.

Divirta-se

Chargepor Fred

"A CPI vai levar tudo que for apurado para a Aneel. Não acho que seja 
surpresa a criação da CPI para investigar a concessionária. 
Surpresa é ficar desatento a tantas reclamações que tem. A 
insatisfação é generalizada. A Energisa não pode tratar o povo com 
desprezo", afirmou o presidente do Legislativo.

Botelho ficou indignado com as declarações do diretor da Energisa e 
exigiu respeito com a população. "O povo de Mato Grosso não vai 
aceitar esse tipo de usurpação. Respeite o povo de Mato Grosso. Há 
insatisfação generalizada. Nesta audiência oportunizamos para 
fazer as explanações e levar as reclamações para que a 
concessionária entenda que precisa mudar", afirmou Botelho. 

Apesar de o diretor-presidente da Energisa, Riberto José Barbanera, 
alegar que cabe ao Congresso Nacional investigar a situação da 
concessionária, o deputado Eduardo Botelho (DEM) já adiantou que 
todos os documentos serão encaminhados à Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) e a CPI, criada na Assembleia Legislativa, 
vai aprofundar nas análises das contas, dos atendimentos e na 
redução de investimentos que a concessionária vem executando em 
todo o Estado.

CPI vai levar denúncias à ANEEL

"Aumentou drasticamente. O consumo continua o mesmo. Quando 

recebemos uma conta e percebe que aumenta a gente reduz o 

consumo e mesmo assim aumentou mais ainda no outro mês. 

Utilizam de má-fé com a população, o certo era vir sempre no mesmo 

dia medir, mas não. Está sendo complicado pagar, trabalha 

praticamente só para pagar energia, como se não tivéssemos outras 

contas para pagar". 

"Minha conta aumentou muito. Eu liguei na Energisa no outro mês e 

falaram que eu tinha uma conta de mais de 200 reais, após 

questionar, uma semana depois me informaram que iriam emitir 

outra conta no valor de R$ 194. Só que agora veio R$ 329 e eu não 

paro em casa. Isso que tenho só um ar condicionado em casa, e 

quanto vou usar um desligo até a geladeira, intercalo os 

eletrodomésticos. Meu marido e filho também não ficam em casa, 

então isto está muito errado".  

 

José Braz Pereira – aposentado 

Chrisleia Miranda Silva - dona de casa

"É uma situação inexplicável, porque fizeram a leitura do mês nove 

com apresentação do dia 24, já a do mês dez, foi com apresentação 

do dia 09. Então, tinha que haver uma dedução, mas ao invés de 

reduzir, aumentou. Ninguém entende. Embutiram 13 dias a mais na 

anterior e como vai ficar daqui para frente? Eu não entendo. Eu me 

sinto lesado e não deram nenhuma explicação".

Aluana Souza Silva – enfermeira

O QUE DIZ O POPULAÇÃO ?
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