RELATÓRIO REFERENTE A CALAMIDADE DO DIA
16/05/2016
No dia 16.05.2016 segunda-feira na parte da tarde aproximadamente as 16:20
hs, Juquitiba, São Lourenço e Embu-guaçu, foram afetadas por um vendaval nunca
visto durante 45 anos da fundação da CERIS. Algumas pessoas da meteorologia
classificaram como mini-furacão os três municípios ficaram completamente no escuro,
sem energia. Quando a AES Eletropaulo começou a restabelecer a energia na quarta
feira dia 18 por volta das três horas da manhã no centro de São Lourenço da Serra
então passamos a ter comunicação, ou seja, telefone e internet .
Na segunda-feira dia 16 à noite a equipe da CERIS já percorreram nossas redes
elétricas desernegizando-as para evitar acidente e foi levantado que mais ou menos 32
quilômetros de rede caída no chão provocado pelos ventos e quedas de árvores
enormes.
Na terça-feira dia 17, pela parte da manhã a equipe da CERIS já estava
levantando e regularizando a rede do ramal 07 que vai de São Lourenço até Congonhal
e outras emergências.
Na quarta-feira feira dia 18 a Eletropaulo já tinha normalizado 50% da rede.
Recebemos a visita dos senhores prefeito de Embu-guaçu Clodoaldo, vereador
Luciano, vereador André Ferreira e a secretaria de comunicação e o prefeito de São
Lourenço da Serra Sr. Fernando, foi feito uma reunião no qual o prefeito Clodoaldo
pediram empenho da CERIS no atendimento, o que já estava acontecendo, pediram
atendimento aos bairros mais necessitados como: Itararé (Vaduca), Jd. tropical e
Sapateiro. O Sr Clodoaldo gentilmente colocou uma equipe da prefeitura de
aproximadamente 40 funcionários para o corte de árvores que estavam impedindo o
acesso da CERIS até os locais a ser energizado.
Neste dia os funcionários da equipe da obra se empenharam até às 02:00 hs da
madrugada do dia 19 para restabelecer a energia embora com é sabido o ministério do
trabalho não permita estes turnos prolongados, mas os funcionários se recusaram a
sair do local do trabalho até a energia ser restabelecida, também gostaríamos de
reiterar o agradecimento a equipe de obra da CERIS e a equipe da prefeitura de Embuguaçu. Também nestes dias os diretores da CERIS estiveram percorrendo todos os
locais em que houve esta calamidade.
Ficamos muito felizes que até então não houve nenhum acidente com nossos
funcionários, cooperados e moradores da região nos quais alguns moradores se
empenharam em fazer a limpeza das árvores.
Com este trabalho cooperativismo que tivemos o resultado foi que
aproximadamente 65% da energia dos locais prioritários como escolas e postos de
saúde foram restabelecidos.

A partir do dia 20 reiniciamos as reparações dos postes caídos nos outros
ramais e estamos nos empenhando para restabelecimento da energia nos troncos.
O município de Embu-guaçu, decretou estado de emergência, (decreto 2.972
de 18.05.2016) não de calamidade publica porque não houve morte. O município de
São Lourenço da Serra também decretou estado de emergência (decreto 1.579 de
17.05.2016).
Nos dias 21/05 (sábado) e 22/05 (domingo) toda equipe de obra estiveram
trabalhando durante o período para que toda energia estivesse restabelecida em
todos os 15 ramais nas linhas troncos.
No dia 23 (segunda-feira), 24 (terça-feira) e 25 (quarta-feira), toda equipe
trabalharam em horário normal e extraordinário para restabelecer a energia nas
ramificações das linhas tronco.
No dia 25/05, calculamos que 85% já tinham sido normalizados.
No dia 26/05 (quinta-feira feriado) e dia 27/05 (sexta-feira) já compensado, dia
28/05 (sábado) e dia 29/05 (domingo) a equipe de obras conseguiu restabelecer 100%.
Somente ficou faltando os consumidores que tiveram seu padrão de medição
danificado.
1) Nota: No dia 23/05, o presidente foi convocado pelo prefeito Clodoaldo para
uma reunião com moradores dos bairros: Congonhal, Filipinho, Barrinha, Jd. Tropical e
Itararé, para que fosse informado das providências que a CERIS teria tomado para
restabelecimento da energia.
2) Nota: No dia 24/05 foi dado uma entrevista no jornal (agora é sério) onde se
encontra registrado no site do Jornal agora é serio
http://www.jornalagoraeserio.com.br/sao-x-sao/ceris-cooperativa-de-eletrificacao-daregiao-de-itapecerica-da-serra-x-temporal-em-sao-lourenco-da-serra.html
3) Nota: No bairro Fazenda Vitória no final do ramal, em vista de muita chuva
na região houve queda de muitas árvores de grandes portes, ficou difícil acesso e
nosso veículo mesmo com tração 4x4 teve dificuldade.
4) Nota: Em breve informamos o prejuízo causado por este mini-furacão.
5) Também tivemos furtos de cabos e transformadores.
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