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Receita operacional consolidada cresceu 23% nos cinco primeiros meses de 2006
A receita operacional bruta
Comparativo CFLCL, CENF, Energipe, CELB e Saelpa
Indicadores Operacionais – Janeiro a maio de 2006
consolidada da CataguazesLeopoldina aumentou 23%
CFLCL CENF Energipe CELB Saelpa Consolidado
nos primeiros cinco meses de
Receita Bruta - R$ milhões
171,4
48,1
253,0
58,1
355,3
936,5
2006 em relação ao mesmo
Crescimento % (*)
+12,1 +16,5 +23,3 +21,6 +28,7
+23,1
período do ano passado,
Demanda de energia – GWh (a+b)
452
118
941
251
1.099
2.861
a) Mercado Próprio
392
113
690
208
939
2.342
atingindo R$936,5 milhões.
•
Residencial
133
52
221
57
342
805
Os destaques foram os
•
Industrial
97
20
149
91
174
531
crescimentos das receitas das
• Comercial
64
24
135
33
164
420
subsidiárias Energipe, CELB e
• Outras classes
98
17
185
27
259
586
Saelpa, de 23,3%, 21,6% e
b) Consumidores Livres (CL)
60
5
251
43
160
519
28,7%, respectivamente. Esse
Variação da Demanda -% (*)
+ 3,4
- 0,1
+ 7,4 + 5,9
+ 4,7
+ 5,3
bom desempenho é resultado
• Residencial
+ 3,5 + 0,9
+ 4,0 + 6,3
+ 2,2
+ 3,1
da melhoria do consumo de
• Industrial + CL
+ 0,5
- 0,8
+ 8,0 + 5,8
+ 7,5
+ 6,2
energia elétrica das classes
• Comercial
+ 6,5
- 3,1
+ 9,2 + 6,6
+ 4,0
+ 5,8
• Outras classes
+ 7,2 + 2,1
+ 9,3 + 5,2
+ 4,9
+ 6,4
residencial e comercial. Do
(*) Em relação ao mesmo período de 2005, com consumidor livre.
montante das receitas
consolidadas, R$51,6 milhões são provenientes do uso do sistema de transmissão e distribuição (TUSD) por
consumidores livres, contra R$29,8 milhões em igual período do exercício anterior. Considerando essa demanda dos
consumidores livres, o consumo de energia elétrica em cinco meses de 2006 nas áreas de concessão das empresas do
Sistema Cataguazes-Leopoldina totalizou 2.861 GWh, o que representa um aumento de 5,3% em relação à demanda
registrada em igual período de 2005.
Tarifas da Cataguazes-Leopoldina e da CENF aumentam 19,43% e 7,44%, respectivamente
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
em, respectivamente, 19,43% e 7,44%, com vigência a
homologou, em 18 de junho, o reajuste anual das
partir dessa data. A correção dos custos não
tarifas de fornecimento de energia elétrica da
gerenciáveis (Parcela A) foi de 13,42% para a CFLCL e
Cataguazes-Leopoldina (CFLCL) e da sua controlada
de 5,94% para a CENF.
Companhia de Eletricidade de Nova Friburgo (CENF)
Conselho de Administração da Energipe autoriza cancelamento de registro de companhia aberta
Dando continuidade ao processo de desverticalização,
diferenciados na realização da oferta de aquisição de
ações e à dispensa de realização de oferta pública para
o Conselho de Administração autorizou em 28 de
junho, por unanimidade, o cancelamento do registro de
aquisição das referidas ações, nos termos do art. 34, da
companhia aberta da Energipe. Desta forma, autorizou
Instrução CVM nº 361/2002.
a Energipe a adquirir a totalidade das suas ações em
circulação no mercado, que monta a 132 ações, ou
As demais condições da oferta de aquisição das
ações estão sob análise da CVM e serão
seja, apenas 0,12% do capital social total. Para tanto, a
administração da Energipe deu entrada na CVM –
oportunamente divulgadas aos acionistas e ao
Comissão de Valores Mobiliários do pedido de
mercado.
autorização para adoção dos procedimentos
Sistema Cataguazes-Leopoldina divulga Relatório Anual on-line 2005
O Sistema Cataguazes-Leopoldina divulgou em
de 2006. O documento pode ser acessado por
junho seu Relatório Anual on-line 2005, cujo
meio do nosso website ou pelo link
conteúdo está atualizado com os principais eventos
http://www.mz-ir.com/scl/rao2005/rao.asp?i=0
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