SUAS CONTAS DE ELETRICIDADE
ESTÃO SUBINDO NESTE VERÃO.
AQUI ESTÁ O QUE VOCÊ PODE
FAZER.
Os preços de fornecimento de eletricidade e gás devem ser muito altos neste verão.
Os programas de eficiência energética podem ajudá-lo(a) a reduzir o uso de energia.
Programas de assistência estão disponíveis para ajudar os consumidores a pagar
contas ou gerenciar o aumento.

COMO GERENCIAR SEUS CUSTOS
•
•
•
•
•

Considere entrar em contato com a Mass Save para uma auditoria de eficiência energética, para ver como você pode
reduzir seu uso geral de energia, o que deve resultar em contas mensais de serviços públicos mais baixas ao longo do
tempo.
Instale um termostato programável.
Inscreva-se no programa de orçamento controlado com sua concessionária.
Ajuste sua configuração de CA – para cada grau mais alto, a unidade usará 1-3% menos eletricidade.
Feche as coberturas das janelas durante os dias quentes e ensolarados, o que pode reduzir a temperatura interna em até
20 graus.

Se você está considerando a energia solar, a Procuradoria-Geral tem um panfleto informativo com dicas de consumo em
mass.gov/ago/solar.

SUA EMPRESA DE SERVIÇOS PÚBLICOS PODE AJUDAR
Se você está atrasado em suas contas de serviços públicos, você deve ligar imediatamente para sua empresa de
serviços públicos e perguntar sobre seus planos de pagamento. As concessionárias geralmente oferecem vários
programas de assistência ao cliente, incluindo planos de pagamento flexíveis (independentemente da renda).
Você estará protegido contra o desligamento se fizer pagamentos conforme programado no plano.
Programas de Assistência Elegíveis de Renda
Não espere para se inscrever em programas de assistência elegíveis para renda. Entre em contato com sua
concessionária para se inscrever em uma taxa de renda elegível que oferece um desconto em toda a sua conta, ou
para descobrir se você se qualifica para um plano de perdão de saldo.
BERKSHIRE GAS
(800) 292-5012

EVERSOURCE

(866) 861-6225 (East)
(877) 963-2632 (West)
(800) 688-6160 (EGMA)

FORNECEDORES ELÉTRICOS
COMPETITIVOS
Um estudo da Procuradoria-Geral descobriu que
a maioria dos clientes de fornecedores de energia
elétrica perde dinheiro a longo prazo. Cuidado com
o marketing enganoso prometendo economias em
comparação com os altos preços da eletricidade
no verão. Se você tem um fornecedor, verifique
se sua tarifa ainda é competitiva com a da sua
concessionária. Entre em contato com ProcuradoriaGeral com perguntas.

ASSISTÊNCIA
ADICIONAL

{

LIBERTY

(800) 544-4944

NATIONAL GRID

(800) 322-3223

UNITIL

(888) 301-7700

OUTRA ASSISTÊNCIA
Se você não se qualificar para assistência baseada
em renda, também pode haver fundos disponíveis
para ajudá-lo. Se sua renda familiar estiver entre
60 a 80% da renda média estadual, você poderá
receber ajuda do Good Neighbor Energy Fund.

Procuradoria-Geral de
(617) 727-8400
Massachusetts
Departamento de Serviços Públicos de
Massachusetts

magoodneighbor.org/assistance

mass.gov/ago/summerelectric
(617) 737-2836

mass.gov/dpu

