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Tagum City, Davao del Norte— 

Nag-uwi ng anim na parangal ang 

First Laguna Electric Cooperative, Inc. 

(FLECO) sa idinaos na 2017 Lumens 

Awards ng National Electrification 

Administration (NEA) nitong Abril 27, 

2017.  

Isa ang FLECO, Inc. sa 78 electric co-

operatives na ginawaran ng AAA-

rated EC award—ito ay ibinibigay sa 

mga kooperatibang nagkamit ng 

mataas na performance sa Electric 

Cooperative Overall Assessment Rat-

ing na isinasagawa taun-taon sa 

buong bansa.  

Bukod sa nabanggit, tumanggap din 

ang Kooperatiba ng limang special 

awards: Special Citation for EC with 

Fully Liquidated Subsidy Funds for 

Rural Electrification, Special Citation  

 

 

for EC with the Highest District Election 

Turn Out, Special Citation for EC Belong-

ing to the Roster of NEA's Partners in Ca-

pacity Building Program, Certificate of 

Appreciation (Task Force Kapatid Ty-

phoon  Lawin),  at Certificate of Apprecia-

tion (Task Force Kapatid Typhoon Nina).  

Layunin ng NEA-EC Consultative Confer-

ence at 2017 Lumens Awards na pag-

buklurin ang mga kooperatiba upang 

makalikha ng mga bagong programa at 

sistema para sa ikagaganda pa ng ser-

bisyo sa kani-kanilang lugar.   

“Nawa’y maging inspirasyon sa ating la-

hat ang iba’t-ibang hamon at pagsubok 

na ating pinagdaanan upang maabot na-

tin ang antas na ito at siyang maging san-

digan natin upang mapanatiling nasa ma-

gandang katayuan ang ating Kooperati-

ba,” ani FLECO General  Manager  Atty.  

NEA-FLECO tree planting activity 22 
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Nebulizers ipinamahagi sa 12  
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Ramil F. De Jesus sa isang mensahe sa 

idinaos na 27th Annual General Mem-

bership Assembly (AGMA) nitong Abril.  



 
Simula Setyembre 25, 2016, maaari 

nang magbayad ng electric bills ang 

mga konsumidores ng FLECO, Inc. 

gamit ang VISA (Credit Card / Debit 

Card), LANDBANK ATM / Debit Card, 

BancNet ATM / Debit Card, at G-Cash.  

Sa pakikipapagtulungan ng mga kila-

lang bangko sa bansa, ginawang posi-

ble ang makabago at mas madaling 

paraan ng pagbabayad ng kuryente.  

Cavinti, Laguna – Bilang pakikiisa sa 

National Electrification Awareness 

Month (NEAM), isang tree-planting ac-

tivity ang inorganisa ng FLECO sa 

tulong ng National Power Corporation 

(NPC) at National Electrification Admin-

istration (NEA) nitong Agosto 25, 2017.  

Naitanim ang 1,500 siblings ng santol, 

duhat, at mahogany sa Sierra Lakes, 

Brgy. East Talaongan na dinaluhan ng 

mga empleyado ng FLECO at NEA. 

Ito ay pinangunahan nina FLECO Gen-

eral Manager Atty. Ramil F. De Jesus, 

NEA Institutional Development Depart-

ment Manager Nollie B. Alamillo, at 

NEA Chief of Consumers Protection & 

Welfare Development Division   

NEA-FLECO tree planting activity 

Free haircut sa  
ika-44 taon ng 

Coop 
 

 

Abril 5, 2017-- Bilang pasasalamat sa 

pagdiriwang ng ika-44 anibersaryo, li-

breng gupit ang inihandog ng FLECO 

para sa mga konsumidores sa 11 ba-

yang sakop nito. 

Kinomisyon ng Kooperatiba ang 20 hair-

stylists mula sa iba’t-ibang bayan at 

nagtalaga ng dalawang manggugupit 

kada area office upang ang sinumang 

papasok sa opisina ng FLECO ay 

maaaring makapagpagupit.   

Noong 2016, libreng meryenda naman 

ang ipinamigay sa bawat konsyumer na 

magbabayad o papasok sa mga opisina. 

Ang FLECO ay nairehistro at nainkorpora 

sa National Electrification Administration 

(NEA) noong Abril 3, 1973 at naka-

kontratang magpailaw sa franchise area 

nito hanggang 2025.  
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Guillermo T. Paz.  

Sa isang maikling programa habang 

nagsasalu-salo ng pananghalian sa 

Camarin Resort, nagbigay ng pam-

bungad na mensahe si FLECO Board 

President Lazaro M. Mercado.  

Naghandog naman ng intermission 

number ang FLECO dancers para sa 

mga bisita.  

Ang NEAM ay ipinagdiriwang 

tuwing Agosto, ito ay naglalayong 

maipakita sa bawat konsyumer ang 

kahalagahan ng electrification pro-

gram sa buong bansa, pati na rin 

ang pagsusulong ng mga gawaing 

nakatutulong sa kalikasan.   

Mababasa sa official Facebook page 

at website ng FLECO, Inc. 

(www.fleco.com.ph) ang tamang 

proseso ng pagbabayad at ang mga 

listahan ng iba pang bangkong 

maaaring gamitin sa online payment.   

Naunang inilunsad ang sistema ng 

pagbabayad sa iba’t-ibang “bayad 

centers” katulad ng 7/11 stores 

(ECpay, Truemoney), HLhullier 

pawnshops, Reins Trading, Republic 

Pawnshops Corp. at Expresspay.  

Inaasahang magpapatuloy ang 

pagpapalawig ng serbisyo ng Kooper-

atiba para sa ikagiginhawa ng mga kon-

sumidores nito.  (Sundan sa p.3) 

http://www.fleco.com.ph
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Electric bills... 
Narito naman ang listahan ng iba 
pang bangkong accredited ng 
Banc.Net na maaaring gamitin sa e-
payment:  

Asia United Bank (AUB) 
BPI Direct BanKo 
Bank of Commerce 
CTBC Bank 
Citystate Savings Bank 
Developmental Bank of the Philip-
pines (DBP) 
Philippine Business Bank 
Philippine National Bank (PNB)
Philtrust Bank 
Planbank 
RCBC Savings Bank 
Robinsons Bank 
Security Bank 
Standard Chartered Bank 
Sterling Bank of Asia 
Sun Savings Bank 
Tiaong Rural Bank 
PSBank 
Phil. Postal Savings Bank 
 

Hinihikayat ang mga konsumidores 
na magbayad sa tamang oras upang 
maiwasan ang disconnection o 
pagkaputol ng serbisyo ng kuryente.  

Nebulizers ipinamahagi sa 12 barangay 

Bagong nebulizers ang ipinagkaloob ng 

FLECO sa 12 barangay sa Lumban (Brgy. 

Wawa, Primera Pulo, Segunda Pulo, 

Maracta, Balimbingan, Segunda Parang, 

Salac, Maytalang 1, at Concepcion) at 

Kalayaan (Brgy. San Juan, Longos, at 

San Antonio) nitong Setyembre 26, 

2017.  

Ito ay isa sa mga Corporate Social Re-

sponsibility (CSR) projects na taun-

taong isinasagawa upang makatulong 

sa mga komunidad sa munting paraan.  

Ang pamamahagi ng nebulizers ay 

pinangunahan nina General Manager  Ramil De Jesus, Board President Lazaro 

Mercado, at Lumban Board Director 

Nilo De Robles. 

“Talaga pong malaking tulong itong 

nebulizer sa barangay namin. Mahirap 

ho kasi kapag iisa lang ang nagagamit 

namin. Minsan, may nagpupunta sa 

aming barangay hall kaso walang 

magamit dahil may humiram nung isa 

at hindi pa naisusuoli. Dahil po sa idi-

nonate n’yong ito, mas marami pa ho 

ang ating matutulungan. Maraming 

salamat po,” ani Kap. Sandy Laganapan 

ng Brgy. San Antonio, Kalayaan.  

Balak ding pagkalooban ng nebulizers 

ang ilan pang barangay sa iba't-ibang 

bayan sa susunod na taon. 
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Hinihikayat ang bawat  konsyumer na 

i-like at i-follow ang Official Facebook 

page ng First Laguna Electric Cooper-

ative, Inc. (www.facebook.com/

FLECOINC/) at mag-subscribe sa kau-

na-unahang Youtube channel nito 

(Username: FLECO, Inc.). 

Ang social media pages na ito ay 

binuksan sa publiko upang mas 

madaling maipakalat ang maha-

halagang impormasyon tungkol sa 

mga gawain ng Kooperatiba tulad ng 

technical activities, power advisories, 

announcements, events, at iba pa.  

Maaari na ring mag-report ng emer-

gencies at magdownload ng forms 

para sa power service application sa 

official website ng FLECO 

(www.fleco.com.ph) na inilunsad na-

man noong 2016.  

FLECO social media  
pages inilunsad 

http://www.fleco.com.ph
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BASIC LINEMEN’S TRAINING (March-April 2017) 

REHABILITATION OF LINES-TYPHOON MARING (September 2017) 

MSEAC MEETINGS  

OTHER TECHNICAL ACTIVITIES 
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April 8, 2017. Lumban & Siniloan Covered Court.  
3,561 attendees. 11 towns. Tons of prizes. One FLECO.  
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Consumer’s Voice 

Kung wala sila... 
EDITORIAL 

Doreen V. Verzo (Kalayaan, Laguna) 
“Para sa ‘kin, maayos at malaki ang naitutulong ng FLECO. Dahil sa FLECO, nagkaroon ng ilaw ang aming sitio. Kung wala ang 
FLECO, siguro hanggang ngayon madilim pa rin sa aming kalsada.” 

Sebastian P. Valdenarro (Siniloan, Laguna) 
“Una po sa lahat ay kami’y buong pusong nagpapasalamat sa mabilis ninyong pagbibigay ng lunas sa aming suliranin. Ikala-
wa’y sa masisipag ninyong empleyadong nagsasaayos ng mga poste ng kuryente. Maraming salamat po muli at sana sumaatin 
ang pagpapala at biyaya ng Poong Maykapal at sa patuloy ninyong magandang serbisyo sa mamamayan.” 
 

Elyssa Marie C. Galanido (Pangil, Laguna)  
“Thumbs up to FLECO's active Facebook page! Information dissemination is faster and easier since most of the consumers can 
access the web. Also, I highly appreciate the info-videos your page shares from time to time. Through these, we now under-
stand situations that affect power shortage and interruptions, for some instances. Keep the people updated and informed!”  

Atty. Ramil F. De Jesus 

Jessie R. Zuniga 

Ginena J. Palma 

Vandom B. Gallardo 

Veronica Joy M. Polidario 

Writer / Layout Artist 

Sino bang natutuwa kapag walang  kuryente? 

Maaaring may mangilan-ngilang nagagalak dahil malakas 
ang benta ng kanilang mga kandila, baterya, gasolina, at iba 
pang pangunahing produktong binibili ng mga tao sa tuwing 
nawawalan ng serbisyo ng ilaw. Nariyan din ang mga resorts, 
malls, at iba pang pasyalang karaniwang pinupuntahan 
upang hindi maburyo o mainitan sa kanilang mga tahanan 
kapag may mahabang power interruption.  

Bumalik po tayo sa katanungan, “Sino bang natutuwa?” 

Walang natutuwa kapag brownout. Walang nagdiriwang ka-
pag nangyayari ito. Kung inaakala ng ibang mayroon, wala. 
Wala.  

Kasi nagagalit tayo.  Kung hindi halos lahat, lahat. 

Ang turing ng karamihan dito ay perwisyo, sagabal sa mga 
gawain, hadlang sa kaginhawaan, at marami pang iba. Mada-
las pa ngang inuulan ng matatamis at malulutong na mura 
ang mga kooperatiba dahil dito.  

Paano pa kaya ‘pag ang napagkasunduang oras o schedule 
ng power restoration ay hindi natupad? Lumipas ang isang 
segundo, minuto, oras… ngunit ang inaasam na pagbabalik 
ng suplay ng kuryente ay hindi pa rin naibabalik. 

Nariyan ang pakiramdam nating namayat tayo sa loob ng 
isang araw dahil sa tumagaktak nating pawis, parang lumiit 
ang ating mga braso dahil sa maghapong pagpapaypay, pati 
na rin ang pagkabahalang makagat ng lamok dahil uso ang 
dengue, malaria, at marami pang iba. (Sundan sa p. 8)  

“Ang isang kaibigan ay marunong  

umunawa at may malasakit.” 

Isang katotohanan na ang enerhiya ang pinagmumulan ng 
pagbabago ng buhay at paglago ng kabuhayan.  Ang el-
ektrisidad ay laging kaakibat ng mga palatuntunang pang-
ekonomiya. Isa ang FLECO sa mga umaagapay sa pro-
gramang mag-aangat sa katayuan ng mga mamamayan.  

Ang FLECO ay isang kaibigang ang tanging hangad ay mag-
dulot ng kabutihan. Tunay na kaibigang may pang-unawa 
at damdamin. Bilang isang kaibigan,  puspusan ang pagsisi-
kap nito sa Sitio Electrification Program upang lalong 
lumawak ang mga pagpapala ng pailaw na mag-aanyaya sa 
pagpasok ng mga investors. Nagkakaroon ng malakihang 
pagbabago sa linya upang tustusan ang pangangailangang 
pang-enerhiya dulot ng inaasahang pagsigla ng industriya 
at negosyo. Dahil ang FLECO ay non-stock at non-profit na 
kooperatiba, sinisikap nitong ibalik ang biyaya sa mga con-
sumer-owners. Ang pangunahing hangarin ay maibaba ang 
halaga ng kuryente at mapag-ibayo ang pakinabang ng 
mga kasapi. Pananaw ng FLECO na itawid ang enerhiya sa 
lahat ng sulok lalo’t higit sa pinakamalalayong sitio upang 
iabot ang pag-asa sa mga lugar na tila napagkaitan ng 
benepisyo ng modernisasyon. 

Ang FLECO ay may malasakit. Ang kanyang tungkulin ay 
maglingkod; ang kanyang pangarap ay magdulot ng ginha-
wa at kasiyahan. Nais ng FLECO na ang kanyang serbisyo ay 
magdulot ng hanapbuhay sa nakararami. Bilang pagbibigay
-pugay sa consumers, sinisikap nitong mag-alay ng kahit 
kaunting  bagay  tulad ng nebulizers, school supplies, at iba 
pa. Nagsasagawa ng mga pagsasanay pangkabuhayang 
may layuning ihanda ang bawat kasapi sa  negosyo. Patuloy 
na nakikipag-ugnayan upang ipabatid ang  mga polisiya at 
daloy ng serbisyo  gamit ang lahat ng paraan ng komu-
nikasyon.  

Ang mga kasapi ay may boses sa pamamahala at may pasi-
ya sa malakihang desisyon sa pamamagitan ng Annual Gen-
eral Membership Assembly at mga  pagpupulong ng Multi-
Sectoral Advisory Council (MSEAC). 

Kahit  mayroong ilang pa minsan minsa’y hindi nakauunawa 
sa kanya, sa kabila ng mga pagkukulang at kahinaan, ang 
FLECO ay matatag  sa layuning gampanan ang tungkulin at 
tuparin ang pananagutan. Taglay ang pagmamahal, pang-
unawa at malasakit , hindi matitinag sa pagsisikap na 
patunayang tunay na kaibigan, tapat, at maasahan sa lahat 
ng pagkakataon; at  magiging kaagapay sa pagsusulong ng 
kabutihan sa pamayanang kanyang kinabibilangan. 

FLECO, KAIBIGAN AT KAKAMPI NG PAMAYANAN 

Flaviano C. Lameyra 

Director’s Corner 

Boy: Kuryente ka ba?  

Girl: Bakit?  

Boy: Kasi mula paggising sa umaga hanggang 

pagtulog sa gabi, miss na miss kita. 



Kaakibat ng mga ito ay ang iba’t-ibang sanhi ng pagkawala ng 
serbisyo ng kuryente tulad ng pagkasira ng planta, NGCP sched-
uled maintenance activities, FLECO technical activities, electrical 
accidents, force majeure o pwersa ng kalikasan: lindol, bagyo, kid-
lat, baha, etc., power tripping, house wiring problems, at iba pa. 
Normal nang makaramdam ng galit o inis ang sinumang nawawa-
lan ng kuryente, ngunit ang isa pang tanong, sa tingin mo ba ay 
ginusto itong mangyari ng Kooperatiba?  

Hayaan po ninyong sagutin ko ang katanungang ito sa simpleng 
paliwanag. Sadyang nakagugulat kasi ang persepsyon ng nakarara-
mi sa bagay na ito dahil halos lahat ay naniniwalang, “Sinasadya ‘to 
ng FLECO para mas malaki ang kita nila!” 

Mali po eh. Maling-mali. 

Kailanma’y hindi ninais ng mga kooperatibang katulad ng FLECO 
na mahinto ang pagbibigay ng serbisyo ng kuryente sa mga 
nasasakupan nito. Bakit? Kung titingnan sa pinansyal na aspeto, 
kapag walang nakukonsumong kuryente, wala ring papasok na kita 
sa kooperatiba. Kung pagpapaganda naman ng imahe ang pag-
uusapan, malamang, isang malaking iling naman ang pagkakaroon 
ng kabilaang brownout.  

Bilang isang pribado, non-stock, at non-profit na kooperatiba, ang 
pangunahing pinagsisilbihan nito ay ang mga member-consumers. 
Lagi nitong isinasaalang-alang ang kapakanan at interes ng mga 
konsumidores sa pagpapatakbo nito.  

Sa kabila ng lahat, pinasalamatan ba natin ang Kooperatiba noong 
mga araw na ang serbisyo nila ay ating tinatamasa? Noong 
nagpapakasasa tayo sa lamig ng aircon, habang nanonood ng 
paborito nating teleserye, at nagpe-facebook?  

Marahil ang sagot ng karamihan ay “Hindi.”  

Bakit nga naman natin sila kailangang pasalamatan kung nagbaba-
yad naman tayo ng tama? Hindi natin kailangang tumanaw ng ma-
laking utang na loob sa kanila kasi bayad sila. Batu-bato sa langit, 
pero totoo po ito ‘di ba?  

Hindi naman po masamang mainis kapag nawawalan ng kuryente 
dahil natural po iyon. Pero hindi rin naman po masamang 
magpasalamat sa mga araw na maayos ang kanilang serbisyo kahit 
sa isip lamang natin. ‘Yung simpleng, “Haay, salamat naman at 
hindi na masyadong nawawalan ng kuryente ngayon!” ay malaking 
bagay na para sa FLECO. 

Hangad ng Kooperatiba ang ikabubuti at ikagiginhawa ng mga 
konsyumer nito. Kaya sana, sa oras na magdilim ang ating kapa-
ligiran, bago sumigaw, nawa’y maisip nating ginagawa nila ang 
lahat upang ibalik ang serbisyo ng kuryente, at kung wala sila, ang 
liwanag ay hindi sisilay sa ating mga tahanan. -vrnc- 

Kung wala sila... 

Papremyo sa Resibo winners for the billing month  
of July-September 2017 

I-report sa 501-4478 ang anumang klase ng  
ilegal na koneksyon sa kuryente katulad ng 
jumper at flying connection at tumanggap ng  
monetary reward. #AntiElectricityPilferage 

Natl. Highway, Brgy. Lewin, Lumban, Laguna 
Tel. No. 501-4478/501-5008 
Website: fleco.com.ph     
Email: fleco_1973@yahoo.com 
FB page: https://www.facebook.com/FLECOINC/ 

FIRST LAGUNA ELECTRIC COOPERATIVE, INC. 

Lumban-Kalayaan-Paete 

1st prize: Electric Grill  

Rocamora Miguel (Paete) 

2nd prize: Stand Fan  

Amelia Rabutazo 

(Kalayaan) 

3rd prize: Gas Stove 

Elma Candelaria (Kalayaan) 

4th prize: Rice Cooker 

Nareza De Lumban 

(Lumban) 

5th prize: Electric Kettle 

Luis Ladub (Lumban) 

6th prize: Flat Iron 

Rosendo Fadul (Paete) 
 

Cavinti-Pagsanjan 

1st prize: Electric Grill  

Blessie Asedillo (Pagsanjan) 

2nd prize: Stand Fan  

Arturo Custodio (Cavinti) 

3rd prize: Gas Stove 

Erlinda Yatco (Pagsanjan) 

4th prize: Rice Cooker  

Nancy Suarez (Cavinti) 

5th prize: Electric Kettle  

Reyann Relos (Pagsanjan) 

6th prize: Flat Iron 

Cesar Mirasol (Cavinti) 

 

Famy-Mabitac-Sta.Maria 

1st prize: Electric Grill  

Lamberto Quinonez 

(Mabitac) 

2nd prize: Stand Fan 

Rodolfo Olarte (Mabitac) 

3rd prize: Gas Stove 

Nerisa Laysa (Siniloan) 

4th prize: Rice Cooker 

Mario Trinidad (Sta. Maria) 

5th prize: Electric Kettle 

Juanito Coroza (Siniloan) 

6th prize: Flat Iron 

Erma Mia (Mabitac) 
 

Pangil-Pakil-Siniloan 

1st prize: Electric Grill  

Edna Dangalan (Siniloan) 

2nd prize: Stand Fan  

Nelia Coronia (Pangil) 

3rd prize: Gas Stove 

Eduardo Perez (Pakil) 

4th prize: Rice Cooker 

Bernardo Quitola (Pakil)  

5th prize: Electric Kettle  

Miguela Caballes 

(Siniloan) 

6th prize: Flat Iron 

Andrea Atendido (Pangil)Andrea Atendido (Pangil) 


