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PCH Ivan Botelho II já possui licença de operação
A última das cinco PCHs que iniciaram construção
simultaneamente em 2002 e que fazem parte do programa
de aumento de geração própria de energia elétrica do
SCL, a PCH Ivan Botelho III (24,4 MW) recebeu a licença

de operação no dia 26 de novembro último e começou o
enchimento do reservatório. A previsão é de que essa PCH
entre em operação comercial no final de dezembro.

CatCat-Leo Energia
Energia abre escritório em Belo Horizonte para conquistar mercado
Subsidiária de geração do Sistema CataguazesLeopoldina, a Cat-Leo Energia abriu escritório na capital
mineira com o objetivo de centralizar as ações na
conquista de mercado, visando não somente maior
participação no programa Minas PCH – a meta é
participar do programa que movimentará cerca de R$1,0
bilhão na primeira etapa - como também fechar contratos

diretos com empreendedores. Entre os serviços que podem
ser prestados pela Cat-Leo estão a operação e manutenção
de usinas, repotenciação de unidades geradoras,
gerenciamento de obras, montagem e fornecimento de
equipamentos eletromecânicos e hidromecânicos, obras civis
e serviços de engenharia.

CataguazesCataguazes-Leopoldina inova com seguroseguro-garantia para o programa Luz para Todos
Em operação inédita, o Sistema Cataguazes-Leopoldina
(SCL) assinou um seguro-garantia, modalidade
“completion”, com a Áurea Seguradora, para captar R$65
milhões junto à Eletrobrás para as suas subsidiárias do
Nordeste Energipe (SE), CELB (PB) e Saelpa (PB) em
garantia aos recursos de responsabilidade do governo
federal para o Programa Luz Para Todos. A mesma

operação também será realizada para captar recursos para
o “Luz para Todos” das outras duas distribuidoras do SCL –
CFLCL (MG) e CENF (RJ). Com o programa o Sistema
Cataguazes-Leopoldina prevê atender mais de 90 mil novas
unidades consumidoras, incrementando em 5% o seu
universo atual de 1,8 milhão de consumidores.

Receita consolidada da Cataguazestotaliza
za R$1.330 milhões em 10 meses
Cataguazes-Leopoldina totali
A receita operacional bruta
Comparativo CFLCL, CENF, Energipe, CELB e Saelpa
consolidada da CataguazesIndicadores
Indicadores Operacionais – Janeiro a outubro de 2004
Leopoldina atingiu R$1.330
CFLCL
CENF Energipe
CELB
Saelpa Consolidado
milhões em dez meses de
Receita Bruta - R$ milhões
272
76
389
471
1.330
89
2004, significando um
Crescimento % (*)
+ 24
+ 32
+ 20
+ 22
+ 30
+ 26
aumento de 26% em relação à
Vendas de energia – GWh
878
268
1.563
455
1.980
5.426
do mesmo período de 2003.
Mercado Próprio
786
234
1.354
449
1.910
4.733
• Residencial
246
103
390
101
617
1.457
As vendas consolidadas
• Industrial
247
49
435
245
574
1.550
totalizaram 5.426 GWh, o que
• Comercial
109
47
227
58
282
723
representa um acréscimo de
• Outras classes
184
35
302
45
437
1.003
6,4%. Entretanto, considerando
Suprimento + Outr
Outras
as
34
209
70
693
92
6
somente o mercado próprio, as
Variação das vendas - % (*)
+ 8,4
+ 3,1
- 9,0
- 2,2
+ 1,9
+ 6,4
vendas totais mostraram uma
Mercado Próprio
- 2,5
+ 0,9
- 11,9
+ 3,5
+ 2,7
- 2,8
redução de 2,8% (2,5% na
• Residencial
- 0,7
- 0,6
+ 5,2
+ 3,5
+ 3,7
+ 3,0
• Industrial
- 7,5
- 0,3
- 32,7
+ 3,6
+ 2,4
- 11,9
área da controladora CFLCL)
• Comercial
- 0,3
+ 4,2
+ 3,8
+ 3,3
+ 1,4
+ 2,2
no mesmo período, devido a
• Outras classes
+ 1,0
+ 2,6
+ 0,4
+ 2,8
+ 2,4
+1,5
perdas de consumidores
(*) Em relação ao mesmo período de 2003.
livres dos quais estão sendo
cobrados os encargos de uso do sistema de distribuição, o que torna pouco relevante o impacto financeiro decorrente da
redução das vendas de energia. Vale ressaltar que considerando no balanço energético da CFLCL a energia demandada no
mercado próprio pelos referidos consumidores livres, o consumo consolidado de energia elétrica nas áreas de concessão das
empresas do Sistema Cataguazes-Leopoldina passa a refletir um aumento de 4,0% em dez meses de 2004 vis-à-vis a
demanda registrada no mesmo período de 2003.
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