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CARTA DE NOTIFICAÇÃO DO
PROGRAMA DE AGREGAÇÃO DE
ELETRICIDADE DA CIDADE
16 de agosto, 2019
Prezado consumidor dos serviços de eletricidade de Newton,
Estou escrevendo para falar sobre o programa de fornecimento de eletricidade da cidade:
Newton Power Choice. Com esse programa, a Eversource continua sendo sua concessionária
de energia elétrica, mas você vai comprar sua energia através da Newton Power Choice,
incluíndo energia renovável de fontes como a energia solar e eólica para corresponder a
60% do seu consumo de eletricidade. Você pode também optar por outras porcentagens de
energia renovável, incluíndo 100%. O programa também inclui opções para você escolher
outras quantidades de eletricidade renovável.
Se você recebeu esta carta e não agir, estará inscrito AUTOMATICAMENTE
no programa Newton Power Choice.
Sua solicitação de desativação deve ter carimbo postal datada até 18 de setembro, 2019 ,
para evitar a inscrição automática no programa

Um programa de eletricidade da
cidade de Newton que corresponde a

60% do seu uso de
eletricidade com
eletricidade renovável
e lhe oferece a opção de combinar
100% de seu uso de eletricidade
com eletricidade renovável

Se você não optar por sair do programa, você será inscrito na Oferta Padrão
por um preço de 11,34 centavos/kWh.
O programa Newton Power Choice é uma modalidade de aquisição em grupo de eletricidade
também conhecida como agregação de eletricidade. Neste caso de agregação, a cidade
de Newton utiliza seu poder de compra de eletricidade em atacado pela comunidade
para escolher um fornecedor de eletricidade para toda a comunidade e para determinar a
porcentagem padrão de energia renovável no fornecimento de eletricidade para Newton.
A cidade de Newton assinou um contrato de fornecimento de eletricidade por 22 meses
com a Direct Energy que inclui 60% de eletricidade renovável como a Oferta Padrão. Você
também pode optar por comprar 100% de eletricidade renovável ou apenas a quantidade
mínima exigida pelas leis de Massachusetts. Consulte no verso desta carta as diversas opções
e informações sobre as tarifas.
As tarifas do programa são fixas até janeiro de 2021. Esta estabilidade de preço diferencia este
programa dos Serviços Básicos do Eversource que você utiliza agora. Nos Serviços Básicos da
Eversource, a tarifa utilizada para calcular a parcela de alimentação de energia da sua conta de
energia da Eversource muda a cada 6 meses (para contas residenciais e de pequenas empresas)
ou a cada 3 meses (para as contas de grandes empresas). A estabilidade de preços também
diferencia este programa das diversas ofertas comerciais que você possa receber por correio ou
telefone. Não há nenhuma garantia de economia durante toda a vigência do contrato com a
Direct Energy em relação às tarifas de Serviços Básicos da Eversource.

Seu relacionamento com a Eversource
▪ S e você participar do programa Newton Power Choice, a Eversource continuará
responsável pelos serviços de eletricidade. Você continuará a receber a sua conta de
eletricidade da Eversource e a comunicar-se com ela se faltar energia. Mas o nome da
Direct Energy vai aparecer na parte de alimentação de energia (‘Supply’) da sua conta da
Eversource e a tarifa da Newton Power Choice será utilizada para calcular os custos de
fornecimento de energia na sua conta.
▪ Se você não participar do programa Newton Power Choice, as tarifas cobradas pelo
fornecimento de energia (‘Supply’) na sua conta da Eversource continuarão a ser calculadas
usando as tarifas dos Serviços Básicos da Eversource.
Se tiver direito a uma tarifa de distribuição para baixa renda ou subsídio para combustível,
você continuará a receber estes benefícios ao participar do programa Newton Power Choice.

Opção de Exclusão em
qualquer momento
Você não precisa participar. Não há
nenhuma multa ou taxa para sair do
programa Newton Power Choice e você pode
optar por sair a qualquer momento.
Se preferir não participar, você continuará
a pagar as tarifas dos Serviços Básicos da
Eversource.
Para desativar a inscrição antes de ser
inscrito automaticamente, siga um dos
procedimentos a seguir antes de
18 de setembro, 2019:


 ssine e devolva o cartão de resposta
A
fornecido (deve ter o carimbo postal de
até 18 de setembro, 2019), ligue
para a Direct Energy no número
1-866-968-8065, ou desative online na:
newtonpowerchoice.com.

Para sair do programa no futuro, tome uma das
seguintes providências a qualquer momento:


 igue para Direct Energy pelo telefone:
L
1-866-968-8065, ou faça sua
opção de exclusão on-line no site:
newtonpowerchoice.com.

Atendimento ao Cliente

1-833-272-9592
service@newtonpowerchoice.com
newtonpowerchoice.com

Preços e opções do programa
▪ Se você não agir, ficará inscrito na Oferta Padrão, que corresponde a 60% de seu uso de eletricidade com eletricidade renovável.
▪ Se você quiser escolher uma das opções abaixo, ligue para a Direct Energy no número de telefone 1-866-968-8065 ou acesse
NewtonPowerChoice.com.
▪ Se optar pela exclusão, você continuará com a tarifa dos Serviços Básicos da Eversource, que muda periodicamente. Você pode optar pela
sua exclusão agora, antes da sua inscrição, ou então participar agora e optar depois pela sua exclusão. Não há nenhum prazo mínimo de
participação. Você pode optar pela sua exclusão a qualquer momento sem taxas ou penalidades.
Compare com o que
q
q
tem agora q
Oferta Padrão

100% verde (opção)

Básico (opção)

Serviços básicos da
Eversource

Percentual
de energia
renovável

Compre energia renovável
que corresponda a 60% de
seu consumo de energia
(46% mais os 14% mínimos
determinados pelos
requisitos de Massachusetts
quanto ao uso de fontes
renováveis de energia)

Compre energia renovável
que corresponda a 100%
de seu consumo de energia
(86% mais os 14% mínimos
determinados pelos
requisitos de Massachusetts
quanto ao uso de fontes
renováveis de energia)

Atende os requisitos
mínimos de energia
renovável de Massachusetts
(14% para 2019)

Atende os requisitos
mínimos de energia
renovável de Massachusetts
(14% para 2019)

Residencial

11,34 ¢/kWh*

11,75 ¢/kWh*

10,87 ¢/kWh*

10,836 ¢/kWh

Pequenas
empresas

11,34 ¢/kWh*

11,75 ¢/kWh*

10,87 ¢/kWh*

10,569 ¢/kWh

Grandes
empresas

11,34 ¢/kWh*

11,75 ¢/kWh*

10,87 ¢/kWh*

9,824 ¢/kWh

Prazos das
tarifas

Leituras do medidor de
março de 2019 a janeiro
de 2021

Leituras do medidor de
março de 2019 a janeiro
de 2021

Leituras do medidor de
março de 2019 a janeiro
de 2021

1.º de julho de 2019 31 de dezembro de 2019,
para contas residenciais e
de pequenas empresas**
1.º de julho de 2019 30 de setembro de 2019,
para contas de grandes
empresas**

*	As tarifas do programa Newton Power Choice incluem uma taxa de administração de US$0,001/kWh. As tarifas do programa podem aumentar devido
a eventuais mudanças nas leis.
** Os preços do serviço básico da Eversource mudam a cada 6 meses para contas residenciais e de pequenas empresas e a cada 3 meses para contas de
grandes empresas. Eles mudarão novamente em 1.º de janeiro de 2020 para as contas residenciais e de pequenas empresas, e em 1.º de outubro de 2019
para contas de grandes empresas.

Perguntas mais frequentes
Já assinei meu contrato particular com uma empresa de fornecimento de eletricidade. Será que estarei automaticamente inscrito no
programa Newton Power Choice? Se você tiver seu próprio contrato com um fornecedor de eletricidade que não seja a Eversource e já tiver
um contrato de fornecimento de eletricidade que deseja manter, será necessário desativar esse programa. Se não optar pela sua exclusão, o
seu contrato atual de fornecimento de eletricidade pode ser cancelado e seu fornecedor de eletricidade atual poderá lhe cobrar uma taxa de
rescisão antecipada.
Tenho painéis solares no meu imóvel. Se me inscrever no programa Newton Power Choice, continuarei a receber créditos pelos
saldos nas medições? Sim. Os saldos nas medições serão tratados do mesmo modo que seriam se você participasse do programa Newton
Power Choice. Os seus créditos pelos saldos nas medições correspondentes aos seus painéis solares continuarão a aparecer na sua conta da
Eversource e serão calculados com base nas tarifas dos Serviços Básicos da Eversource, e não nas tarifas do programa.
Eu tenho uma conta isenta de impostos. Como posso manter minha conta isenta de impostos? Os impostos serão cobrados como
parte da tarifa de fornecimento de energia da Newton Power Choice. Os clientes são responsáveis por identificar e solicitar a isenção da
cobrança de qualquer imposto, devendo, para tanto, fornecer a documentação de isenção fiscal apropriada à Direct Energy. Visite a página
de perguntas frequentes (FAQ) em NewtonPowerChoice.com para informações a respeito de onde apresentar a sua documentação.
Se tiver quaisquer perguntas adicionais, entre em contato com o setor de atendimento ao cliente via e-mail para:
service@newtonpowerchoice.com ou pelo telefone 1-833-272-9592. Os consultores da nossa Cidade terão a maior satisfação em ajudá-lo.
Ruthanne Fuller
Prefeita

CARTÃO DE RESPOSTA COM OPÇÃO DE EXCLUSÃO

Instruções para opção de exclusão
do programa
Você não precisa tomar nenhuma providência para participar
no programa Newton Power Choice.
Se NÃO quiser participar, você DEVE:
1. Assinar e datar este cartão.
2. Colocar o cartão no envelope fechado.
3. Entregar o envelope no correio.

X _________________________________________________
Assinatura
Data

Este cartão deve ser assinado pelo Cliente de Registro cujo nome aparece
no endereço deste cartão. O envelope deve ter o carimbo postal de até
18 de setembro, 2019, para desativar o programa antes de ser inscrito
automaticamente. Você também poderá optar pela sua exclusão a
qualquer momento após a sua inscrição por telefone ou on-line no site
NewtonPowerChoice.com. Não há nenhuma taxa para sair do programa.

