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Guarulhos, 16 de abril de 2021. 

 

Ofício nº. 006/2021 

 

À  

EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 

 

Prezados Senhores,  

 

A ASEC – Associação dos Empresários de Cumbica, por seu presidente infra assinado, vem através 

do presente informar que recebemos diversas reivindicações de empresas associadas relatando 

constantes transtornos causados devido à queda da energia repentina, que vem ocorrendo na região 

de Cumbica, nas reclamações recebidas fomos informados em relação aos enormes prejuízos que 

as empresas estão obtendo por terem suas produções prejudicadas, e por danos que incide em seus 

equipamentos e maquinários. 

Alguns dos nossos associados inclusive buscam respostas entrando em contato direto com a 

empresa, por envio de ofícios, onde relatam o problema e solicitam restituições do prejuízo, através 

de descontos em sua fatura. 

Porém, o prejuízo não se resume apenas nos itens danificados, estão enfrentando e assumindo até o 

presente momento, problemas com prazos de entrega aos seus clientes e consequentemente queda 

no faturamento, além do tempo obsoleto de seus colaboradores até que ocorra a retomada do 

serviço. 

Exemplo de uma das empresas associadas, 4 Truck que nos relatou os protocolos mencionadas 
abaixo, além do envio de ao menos 02 (dois) ofícios para EDP. 
Data   Protocolo  Data   Protocolo   Data   Protocolo 

26/02/2021 2102497792   25/03/2021 2103450568  01/04/2021 2104007708  

26/02/2021 2102497815   25/03/2021 2103450732  01/04/2021 2104010683 

     31/03/2021 2103560510   

 
Outra reclamação constante, tange sobre a falta de iluminação adequada na pista central de 
caminhada / ciclo faixa da Av. Santos Dumont, relatos de falta de segurança, por empresários, 
funcionários de empresas da região e morados das proximidades, informando sobre as lâmpadas 
queimadas em área pública. 
 
No aguardo do pronunciamento, aproveitamos a oportunidade para reiterar os nossos protestos de 
elevada estima e distinta consideração. 
 

Atenciosamente,  

 

José Araújo Júnior 

Presidente 
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