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Campinas, 21 de setembro de 2021. 
Sg. Car. nº 114/21 
 
 
Ilmo. Sr. 
André Pepitone da Nobrega 
Diretor Geral 
ANEEL – Agência Nacional Energia Elétrica 
Brasilia, DF 
 
 
 
Assunto: Prorrogação da suspensão dos cortes de energia elétrica por 

inadimplência aos consumidores baixa renda (tarifa social).  

 

 

 

Prezado Senhor,  

 

 

Considerando que o Sindicato dos Trabalhadores Energéticos do Estado de São 

Paulo – SINERGIA CUT contribuiu com o debate sobre os efeitos da crise sanitária, 

econômica e social aprofundada pela pandemia COVID-19 aos consumidores, 

trabalhadores e empresas no Brasil; 

 

Considerando que a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, dentro do que 

permite a sua competência, acolheu a solicitação pela suspensão dos cortes de 

energia por inadimplência às famlías baixa renda (tarifa social) que são as mais 

afetadas na grave situação pela qual passamos;  

 

Considerando que a ANEEL decidiu prorrogar a suspensão dos cortes até 30 de 

setembro de 2021, conforme a Resolução Normativa nº 936/2021; 

 

O SINERGIA CUT recorre novamente à ANEEL, diante da proximidade do término 

do prazo previsto na Resolução Normativa e é com grande preocupação que 

aponta o agravamento da crise, a exemplo dos alarmantes índices de desemprego 

(mais de 14 milhões de desempregados) e dos aumentos sucessivos na tarifa de 

energia elétrica em decorrencia da “crise hídrica”.  

 

A vacinação começa a mostrar importantes avanços para conter a circulação do 

coronavírus e o número de óbitos diários está em queda, contudo, desde março 
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do ano passado foram perdidas 600 mil vidas brasileiras e é preciso pensar 

alternativas para reerguer o país.  

 

O Diretor Hélvio Neves Guerra ressaltou que ações como esta, da suspensão dos 

cortes, são urgentes para preservar a prestação do serviço essencial à vida e que 

foram beneficiadas mais de 12 milhões de famílias.  

 

É certo que o cenário é desafiador, mas esses momentos criam a oportunidade 

para inovar, refletir prioridades e construir as alternativas necessárias.  

 

Assegurar a continuidade da prestação do serviço é prioridade e estas famílias não 

podem ficar sem luz.  

 

Neste sentido, solicitamos que a ANEEL prorrogue novamente a suspensão dos 

cortes de energia elétrica por inadimplência aos consumidores de baixa renda 

(tarifa social).  

 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
Carlos Alberto Alves  
Presidente  
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