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CataguazesCataguazes-Leopoldina assina contrato para programa Luz para Todos
trabalho até 2006. A intenção da Companhia é atingir
A Cataguazes-Leopoldina (CFLCL) assinou contrato
100% da Zona Rural, a exemplo do que já acontece
com a Eletrobrás para investimentos de R$25,7
com o perímetro urbano de sua área de concessão,
milhões no programa “Luz para Todos”. A CFLCL
que inclui 66 municípios da Zona da Mata de Minas
participará diretamente com 15% dos recursos, 34%
Gerais e duas cidades do Estado do Rio de Janeiro
virão da RGR – Reserva Global de Reversão e os
(Sumidouro e Carmo). Atualmente, a CFLCL já detém
restantes 51% serão financiados pelos Governos
um dos maiores índices de propriedades rurais
Estadual e Federal. Os recursos beneficiarão
iluminadas do país, representando 88,0%.
aproximadamente 7.100 propriedades rurais e
permitirão a criação de cerca de 400 postos de
Receita consolidada totaliza R$761,9 milhões em cinco meses, superior em 17,5% à do mesmo
período de 2004
A receita operacional bruta
Comparativo CFLCL, CENF, Energipe, CELB e Saelpa
consolidada da CataguazesIndicadores Operacionais – Janeiro a Maio de 2005
Leopoldina atingiu R$761,9
CFLCL CENF Energipe CELB
Saelpa Consolidado
milhões em cinco meses de
Receita Bruta - R$ milhões
162,9
42,6 205,2
47,9
276,1
761,9
2005, representando um
Crescimento % (*)
+27,8 +24,2
+6,5
+7,2 +18,0
+17,5
aumento de 17,5% em relação
Demanda de energia – GWh
437
118
876
238
1.049
2.718
à do mesmo período de 2004.
Mercado Próprio
381
118
693
199
966
2.357
O destaque foi o crescimento de
• Residencial
129
51
213
54
335
782
192% nas receitas provenientes
• Industrial
100
25
187
88
228
628
•
Comercial
60
24
124
31
157
396
do uso do sistema de
• Outras classes
92
18
169
26
246
551
transmissão e distribuição
Consumidores
Livres
56
183
39
83
361
(TUSD) por consumidores livres
Variação da Demanda -% (*) +3,6
+1,9
+7,2
+6,7 +10,3
+7,5
e outras empresas, que
• Residencial
+2,7
- 0,3
+5,0
+6,3
+5,0
+4,3
atingiram R$29,8 milhões,
• Industrial
+3,3
+6,2
+8,5
+6,7 +13,9
+9,0
contra R$10,2 milhões em igual
• Comercial
+7,0
+2,6
+4,7
+4,6 +10,0
+7,0
período do ano passado.
• Outras classes
+2,8
+1,4
+9,0 +11,5 +14,0
+9,9
Considerando a demanda dos
(*) Em relação ao mesmo período de 2004, com consumidor livre.
consumidores livres, o consumo
de energia elétrica nos primeiros cinco meses desse ano nas áreas de concessão das empresas do Sistema
Cataguazes-Leopoldina atinge 2.718 GWh, refletindo um expressivo aumento de 7,5%, vis-à-vis a demanda
registrada no mesmo período de 2004.
Investimentos em P&D chegam a R$2,6 milhões
milhões nos próximos 12 meses
elétrica, na medida em que são concluídos. Projetos
Buscando aprimorar a segurança e a qualidade de
desenvolvidos em anos anteriores já foram
suas operações, minimizando perdas e custos, o
implantados, tal como o “Revenue Inteligence - RI”,
Sistema Cataguazes-Leopoldina investirá nos próximos
12 meses, R$2,6 milhões em projetos de pesquisa e
que melhora as ações para recuperação de perdas
desenvolvimento (P&D), que somados aos recursos
comerciais. Outros estão em fase de teste, como o
aplicados na área desde 2002, totalizam mais de
sistema de identificação e localização remota de
R$7,5 milhões. Os projetos selecionados têm
falhas no sistema elétrico de distribuição, que visa
aplicação prática e vão sendo testados e integrados às
otimizar a operação dando maior confiabilidade para
operações das suas cinco distribuidoras de energia
o consumidor final.
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