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CFLCL, Saelpa e CELB são agraciadas com o Prêmio Abradee 2003

No último dia 6 de agosto, três das
cinco empresas do Sistema CataguazesLeopoldina tiveram seu trabalho
reconhecido pela mais importante
premiação do setor elétrico nacional,
conferida pela Abradee - Associação
Brasileira de Distribuidores de Energia
Elétrica. Saelpa, CELB e CFLCL
receberam o Prêmio Abradee 2003 nas
seguintes categorias, respectivamente:
Melhor Evolução do Desempenho;
Melhor Qualidade da Gestão e
Responsabilidade Social (os dois últimos
para empresas com menos de 400 mil
consumidores). O destaque dado às

empresas Saelpa e CELB, as duas mais
novas integrantes do Sistema
Cataguazes-Leopoldina, sinaliza que as
mudanças administrativas e
operacionais realizadas estão no
caminho certo para a excelência dos
serviços prestados. Quanto ao trabalho
de responsabilidade social feito pela
CFLCL, uma empresa cidadã, o prêmio
certifica uma jornada que teve início em
1985, com a criação da Fundação
Ormeo Junqueira Botelho, para
promover a cultura naquela região de
Minas Gerais. De lá para cá, foram
erguidos museus, usinas culturais nas

cidades em que a empresa atua,
reformados prédios do patrimônio
histórico e inaugurado, recentemente,
em Cataguases, o Centro Cultural
Humberto Mauro, uma homenagem ao
pioneiro do cinema nacional. As
empresas do Sistema CataguazesLeopoldina também estiveram presentes
em outras edições do Prêmio Abradee.
Em 2000, a CELB recebeu a distinção
de Melhor Distribuidora do Nordeste,
prêmio esse que em 2002 coube à
Energipe. Nessa mesma edição de
2002, a CFLCL foi agraciada como a
Melhor Distribuidora do Sudeste.

Montagem dos equipamentos eletromecânicos da PCH Palestina em conclusão

Estão sendo concluídas as montagens
dos equipamentos eletromecânicos da
PCH Palestina, de 13 MW (capacidade
anual de produção de 70 GWh), que
deverá entrar em teste de operação no
final de setembro. Essa é a terceira
PCH que iniciará suas operações, das
cinco que fazem parte dos projetos
de geração de energia elétrica do

Sistema Cataguazes-Leopoldina. A
primeira foi a PCH Ponte, de 24,4 MW
(136,5 GWh/ano), que entrou em
operação comercial no último mês de
maio. A segunda foi a PCH Granada,
de 15,8 MW (66,5 GWh/ano), em
operação em julho. Com a PCH
Palestina em operação, o Sistema
Cataguazes-Leopoldina passa a ter uma

capacidade instalada de 207,5 MW
(1.270 GWh/ano), correspondentes a
aproximadamente 21% do seu mercado
consumidor. A próxima usina hidrelétrica a ser concluída é a PCH
Cachoeira Encoberta, de 24 MW,
prevista para entrar em teste de
operação em meados de outubro
próximo.
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(-0,5%) e CENF (-10,4%). A receita operacional bruta consolidada da Cataguazes-Leopoldina atingiu R$698 milhões nesses sete meses de 2003, correspondentes a um
aumento de 26,9% com relação à do mesmo período de 2002.

Tarifas da Saelpa sobem, em média, 33,40%

A Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou a controlada Saelpa a aumentar, em média, 33,40% suas tarifas de
fornecimento de energia elétrica, a partir de 28 de agosto. Os aumentos tarifários dessa controlada variam entre 31,65% (classe
residencial) e 37,42% (classe industrial - alta tensão), o que reflete o realinhamento de preços implementado a partir deste ano.

Para esclarecimentos e informações
informações adicionais, não hesite em contactarcontactar-nos
Em Cataguases - Tel: (032) 3429-6000 / Fax: (032) 3429-6480 / 3429-6317
No Rio de Janeiro - Tel: (021) 2122-6900 / Fax: (021) 2122-6931 / 2122-6980
http://www.cataguazes.com.br ou e-mail para: stockinfo@cataguazes.com.br

Maurício Perez Botelho
Diretor de Relações com Investidores

