
 

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DA 
REGIÃO DO ALTO PARAÍBA 

Empresa Certificada ISO 9001:2008 
 
CNPJ: 60.196.987/0001-93   site: www.cedrap.com.br  
INSC.ESTADUAL: 504.005.697.116  e-mail: contato@cedrap.com.br 

Fone/Fax: (12)3974-0303 – Rua Major Santana, 107 - Vila Modesto – Paraibuna – SP – CEP: 12.260-000 

 
Carta Explicativa. 
 

Tendo a intenção de melhor explicar as faltas de energia que nos últimos dias tem ocorrido 

nos bairros do Bragança, Colinas, São Germano, São Damião e Região do Munícipio de Santa 

Branca a CEDRAP assim esclarece. 

Nos últimos anos ocorreu um crescente aumento populacional nos bairros acima citados 

assim como no consumo de energia, não sendo realizada no período pela então distribuidora local 

os devidos investimentos para atender a esta demanda, fato este que veio a ocasionar estas faltas. 

Faltas estas que são visualizadas na Central de Operação e Distribuição – COD, da CEDRAP e 

imediatamente são realizadas as manobras necessária para a normalização, as quais não tem 

ultrapassado 05 (cinco) minutos de falta de energia uma vez que existem procedimentos de 

segurança a serem executados antes das manobras, mantendo assim maior segurança e 

confiabilidade ao sistema de distribuição. 

Como pode ser observado pelos moradores destes bairros, a CEDRAP esta realizando a 

limpeza de vegetação em contato com a rede de distribuição, assim como realizou a troca de 

transformadores de distribuição aumentando assim a eficiência e segurança do sistema. Também 

remanejou cargas para outros alimentadores balanceando seu sistema e continua a investir na 

modernização de suas redes passando seus alimentadores atualmente monofásicos para trifásicos 

melhorando ainda mais a qualidade de energia. 

Contudo pedimos desculpas pelas faltas ocorridas e nos colocamos a disposição para 

esclarecimentos ou mesmo ressarcimentos de eventuais danos ocorridos desde que devidamente 

comprovados e dentro da legislação do setor elétrico. Pedimos também a colaboração dos 

consumidores e cooperados da CEDRAP com relação a anomalias que por ventura venham a 

presenciar como árvores encostando na rede, pessoas mal intencionadas arremessando objetos na 

rede e ate mesmo o corte de árvores que estiverem próximas a rede por particular que além de 

causar a falta de energia pode matar quem próximo estiver. 

Sendo assim nossos colaboradores estão a disposição de todos através do atendimento 

presencial em nossa sede na Rua Major Santana, 107 na Vila Modesto das 08:00 as 16:30 horas ou 

por meio telefônico (12) 3974-0303 / 0800 772 8833, desde já agrademos a compreensão de todos. 
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