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assembleia geral ordinária

Democracia e transparência nas decisões da Cemirim
No último dia 7 de fevereiro, a Cemirim realizou sua Assembleia Geral Ordinária para prestação de contas e
eleição dos novos conselhos fiscal e administrativo.Durante os trabalhos foram apresentadas as melhorias técnicas e
investimentos da Cemirim na qualidade da geração de energia, bem como a apresentação do balanço financeiro da
Cooperativa em 2012.A destinação das sobras do exercício também foi definida na ocasião com decisão unânime
dos participantes pelo reinvestimento dos valores no fundo de reserva da Cemirim.
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redução de tarifas

Cemirim tem diminuição diferenciada na conta de luz

A

redução dos preços da energia elétrica praticados pela Cemirim, atende a uma complexa metodologia
aplicável às cooperativas que não coincide em todos os seus termos com as regras impostas às
concessionárias. Deste modo, os índices de redução anunciados pelo Governo Federal, não são aplicáveis às
cooperativas, por isso, nossa redução nas tarifas é diferente das demais distribuidoras.
Visando a conservação da saúde financeira da Cemirim, foram realizados uma serie de estudos do impacto
oriundos da redução no seu custo de compra de energia e a manutenção dos investimentos necessários em suas redes
e linhas. A partir das conclusões destas análises, decidiu por reduzir em 10% as suas tarifas de energia elétrica a
partir das faturas de 1 de março de 2013.
Esclarecimentos
Segundo o gerente do departamento técnico da Cemirim, a Cooperativa não recebeu os mesmos benefícios
advindos do Governo Federal, assim como tiveram as demais concessionárias de energia elétrica. Ele afirma que
as concessionárias reduziram suas tarifas, pois tiveram reduções significativas nos preços de compra da energia
das empresas geradoras. “Vale ressaltar que o Tesouro Nacional assumiu algumas despesas que estas tinham
com o pagamento de alguns encargos e tributos existentes nas contas de luz. Portanto, as concessionárias apenas
repassaram aos consumidores as reduções de custos que tiveram, ou seja, não assumiram qualquer perda adicional”.
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Mensgem do Presidente

Leis específicas para Cooperativas
								 um longo caminho...

N

o ano passado, por ocasião de nossa última assembleia ordinária,
fazíamos menção à velocidade do tempo segundo nossa percepção e o
quão rapidamente acontecimentos conjunturais e administrativos se
tornam velhos. Um fato, entretanto, insiste na sua perenidade. Não
envelhece, não se resolve. Refiro-me, como o faço há anos em nossas reuniões, à
regulamentação dos serviços de distribuição de energia elétrica prestados pelas
cooperativas.

Antonio Marino Brandão de Almeida,
presidente da Cemirim

Muito já falamos do modelo de contrato de permissão a que foram submetidas
essas pequenas distribuidoras. Dissemos da falta de sensibilidade da agência
reguladora – Aneel – ao equiparar as cooperativas às demais empresas do setor
elétrico. Todos que militamos ou estamos vinculados ao cooperativismo somos
capazes de perceber o que são as empresas que visam lucro. Fosse a Cemirim
uma empresa comercial, alguns de nossos cooperados que enfrentam dificuldades
estariam, agora, no escuro, não importando as consequências sociais disso. Como
estamos em uma sociedade cooperativa, esta drástica atitude fica reservada aos
casos sem solução possível.

Pois bem, os contratos do governo com as cooperativas estão vigentes para boa parte delas. Desde o ano passado trabalha
a Aneel na metodologia de reajuste dos preços praticados, tanto de compra como de venda. A sugestão da agência se
mostra verdadeira guilhotina para essas sociedades, motivo pelo qual estamos todos preocupados, mais do que nunca, com
a continuidade das cooperativas, pois a proposta do governo faz extinguir a todas, num curto espaço de tempo. Pior, sem
qualquer ressarcimento aos cooperados.
Nós, da Cemirim, entendemos que a única saída possível será a aprovação de uma lei específica para as cooperativas de
infraestrutura, a exemplo das existentes para o ramo de crédito e trabalho. Quer nos parecer ser esta a derradeira tentativa
de preservar os serviços prestados por cooperativas. Se esta ideia não for adiante, provavelmente a Cemirim e outras estarão
extintas num curto espaço de tempo.
Conta-se, evidentemente, com a sensibilidade do governo federal nessa questão, embora os sinais emitidos do palácio do
planalto não sejam animadores, bastando que se atente para a óbvia politização do setor elétrico, em que se anuncia em rede
nacional de rádio e televisão desconto na tarifa sem mencionar que logo em seguida haverá reajustes dos mesmos preços por
força de contratos existentes. Chega a parecer que o governo joga para o povo a ideia de que ele é bonzinho e as empresas
malfeitoras.
No caso da Cemirim, o desconto que ela terá na aquisição da energia será menor que o percentual anunciado pelo governo.
Logo em seguida, sua supridora reajustará, para cima, os seus preços. Não será fácil explicar isso aos cooperados. O governo
não vai voltar à televisão para falar de aumentos. Enfim, é o preço que pagamos pela politização do setor elétrico brasileiro.
Cabe-nos lamentar, mas continuar o nosso trabalho, buscando sempre o melhor para a Cemirim.
Grato a todos.
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Melhoria de indicadores mostra Gestão Eficiente

A

Cemirim vem, ao longo dos anos, empreendendo uma política eficaz de aprimoramento de sua
qualidade e de suas instalações e, em 2012, não foi diferente. Isso tudo é reforçado pelos indicadores de
qualidade da Cooperativa que mostram, estatisticamente, a melhoria de serviços prestados. Deste
modo, a qualidade dos serviços prestados compreende a avaliação das interrupções no fornecimento
de energia elétrica. O mais importante disso, é que estes indicadores são medidos por rígidos
padrões da Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica, por isso, são uma garantia segura a
nossos Cooperados e consumidores de nossos esforços.
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O Indicador DEC (Duração Equivalente de Continuidade),
refere-se a quantidade equivalente de horas que um conjunto
de unidades consumidoras ficou sem energia. Conforme vemos
no gráfico da Cemirim, tivemos uma redução de uma hora em
relação a 2011 e de 14,3 horas em relação a 2005.

Perdas na Distribuição (%)
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Indicador FEC, refere-se ao número equivalente de vezes
em que houve falta de energia elétrica. Em 2012, conforme
apresentado no gráfico, houve redução, o que mostra redes
mais preparadas e robustas.
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As Perdas na Distribuição tiveram uma redução significativa
em 2012 graças aos investimentos na melhoria da transmissão
de energia e a permanente inspeção dos sistemas de medição.

Evolução Anual do Consumo de E. Elétrica (faturada)
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De 2011 para 2012 o consumo de energia
da Cemirim aumentou de 108.604
KWh para 116.333 KWh e, mesmo com
o aumento da demanda, a Cooperativa
conseguiu melhorar seus indicadores,
demonstrando competência e boa gestão
técnica.
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Cemirim investe mais de 1,6 milhões em melhorias

E

m 2012 a Cemirim empreendeu uma série
de obras ligadas à melhoria dos processos e
da rede de transmissão. Foram investidos
mais de 1,6 milhão de reais na reforma de linhas,
aumento da capacidade dos cabos com trocas
de bitolas, instalação de novos equipamentos,
remoções de linhas para agilizar o restabelecimento
e facilitar a manutenção, substituição de cabos nus
por isolados e implementação de novas tecnologias.

Principais Obras realizadas em 2012
• Recondutoramento de 9 km com aumento
de bitola no circuito 07 – Entre Eng. Coelho
e Mogi Mirim;
• Substituição de 3 km de cabos com aumento
de bitola e capacidade (Holambra, na
Avenida das Dálias e região);
• Recondutoramento de 4 km de cabo no
circuito 13, entre Mogi Mirim e Santo
Antônio da Posse;
• Substituição de cabos nus por isolados,
remoção de linha e instalação de nova
tomada de energia em Mogi Guaçu no
Bairro Pantanal;
• Recondutoramento de 1 km de cabo no
circuito H1, em Holambra no Bairro
Borda da Mata.
• Substituição de cabos nus por isolados em
Holambra na Avenida Rota dos Imigrantes.
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