
 
RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. 

Avenida São Borja, 2801 - Fazenda São Borja  

São Leopoldo/RS - CEP 93032-525 

www.rge-rs.com.br 

 
 

 

              São Leopoldo, 28 de maio de 2021. 

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL 

 

 

COMUNICADO SOBRE RECADASTRAMENTO RURAL 

 

         

RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RGE Sul), pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.016.440/0001-62, concessionária de serviço público de 

distribuição de energia elétrica, com sede na Avenida São Borja, n° 2801, Bairro Fazenda São Borja, no 

Município de São Leopoldo/RS, vem respeitosamente informar o que segue: 

Gostaríamos por meio desse, de avisá-los, que os clientes da RGE que moram em 

áreas rurais e estão com pendências no seu cadastro devem fazer o seu recadastramento a partir do 

dia 01 de Junho com a distribuidora para continuarem a usufruir dos benefícios tarifários na conta de 

energia. A revisão cadastral está prevista pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), na 

resolução 901/2020.  

A medida da Aneel regulamenta a manutenção dos benefícios tarifários concedidos 

aos consumidores da classe rural, irrigantes e aquicultores, de serviços públicos de água, esgoto e 

saneamento, e estabelece que a cada três anos seja realizada a revisão para manter o cadastramento 

atualizado e garantir que os clientes que atendem às exigências recebam os descontos na conta de luz. 

O primeiro ciclo de recadastramento dos consumidores das quatro distribuidoras do 

Grupo CPFL (CPFL Paulista, CPFL Piratininga, CPFL Santa Cruz e RGE) acontecerá entre 2021. Quem 

comprovar a atuação no ramo seguirá com os benefícios tarifários. Neste ano, cerca de 52 mil clientes 

serão avisados sobre a necessidade de atualizar os dados na distribuidora. 

Apenas os clientes com pendências no cadastro precisam realizar essa atualização 

cadastral em 2021. Para fazer o recadastramento, os clientes de baixa tensão devem acessar o site 
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www.rge-rs.com.br/atualizacaocadastral ou APP CPFL Energia (com navegação gratuita) e enviar os 

documentos necessários de comprovação das atividades agropecuárias para a distribuidora. Já os 

clientes de alta tensão, os documentos devem ser enviados através do e-mail: 

recadastramento.rge@cpfl.com.br. 

Para mais informações, basta acessar o site www.rge-rs.com.br/atualizacaocadastral 

 

Aproveitamos para manifestar elevada estima e consideração e informar que a RGE 

Sul fica à disposição para prestar demais esclarecimentos que se fizerem necessários através dos 

nossos consultores de negócio. 

 

 

 
Atenciosamente, 

 

 

 

 

Fábio Calvo Silva 

Gerente de Relacionamento com Poder Público 
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