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Informe nº 18-21  - 02/07/2021 
 

Setor de Engenharia - Divisão de planejamento e Projetos 

 
 

 
Assunto: Alteração no site da Cerfox no conteúdo técnico 

 
 

Prezado(a) 
 

A Cerfox-Cooperativa de Distribuição de Energia Fontoura Xavier, 
buscando a constante melhoria e maior transparência nos processos 

relacionados a projetos particulares (de terceiros), vem através deste 
informe nº 18-21 comunicar a todos os responsáveis técnicos e demais 

interessados, alterações implementadas em seu site – 
www.cerfox.com.br. 

Estas alterações visam facilitar o acesso às informações, orientações e 

documentos técnicos relacionados a este processo. 
Na nova apresentação do site temos em sua página inicial um menu 

superior “Normas e Projetos”. 
Este menu é formado por 5 sub menus, conforme imagem abaixo e contém 

os seguintes itens conforme descrições também mostradas abaixo: 
 

 
1. Documentos: Relaciona todas as normas técnicas necessárias para 

a elaboração e apresentação de projetos junto a Cerfox. Além disso, 

é relacionado neste item outras normas de padronização e 
orientação técnica a serem utilizadas pelos responsáveis técnicos, 

eletricistas e associados; 
2. Projetos particulares: Neste item é apresentado orientações em 

relação a apresentação de projetos particulares, listando quando 

http://www.cerfox.com.br/
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estes devem ser apresentados, como deverá ocorrer esta 
apresentação, entre outras informações e orientações relacionadas 

a projetos particulares; 

3. Geração Distribuída: Considerando que a Geração Distribuída 
apresenta maior volume de projetos e de dúvidas técnicas, foi 

elaborado este novo item especifico para tratar deste tema. 
Neste item é relacionada todas as informações necessárias para a 

elaboração e apresentação de projetos de Geração Distribuída e 
também lista todas as normas técnicas associadas a este tema; 

4. Informes Técnicos: Neste novo item estão publicados e 
relacionados todos os informes técnicos emitidos pela Cerfox e 

encaminhados para os e-mails de responsáveis técnicos cadastrados 
junto a Cerfox; 

5. Contato: Neste item está listado o formulário para envio de dados 
e documentos relacionados a projetos particulares. 

 
 

Colocamo-nos a disposição para outros esclarecimentos necessários. 

Dúvidas devem serem sanadas através do e-mail projetos@cerfox.com.br. 
 

 
Atenciosamente, 

 
 

André Luís Balestreri – Engenheiro Eletricista 

mailto:projetos@cerfox.com.br

