Florianópolis, 11 de março de 2009.

Ilmo. Sr.
Nelson Barroso Ortega
Gerência de Acompanhamento de Empresas
BM&F BOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
São Paulo - SP

Prezado Senhor,
Esclarecimentos sobre o teor da notícia
veiculada no Jornal Valor Econômico – edição
de 06.03.2009
Reportamo-nos ao seu Ofício no GAE/CAEM 0318 – 09, de 6 de março de 2009, por meio
do qual essa Gerência de Acompanhamento de Empresas solicita esclarecimentos sobre o
teor da notícia veiculada no Jornal Valor Econômico, edição de 06.03.2009, sob o título
“Celesc fixa plano para melhorar resultados”, onde consta, entre outras informações,
que a Celesc fará investimentos de R$ 1,02 bilhões até 2012. Assim temos a esclarecer
conforme segue:
1 – os investimentos projetados para o ciclo tarifário da Celesc em R$ 1,02 bilhões, foram
estabelecidos na segunda revisão tarifária periódica da Concessionária de Distribuição de
Energia Elétrica – Celesc Distribuição S.A. – Ciclo 2008-2012, da Superintendência de
Regulação Econômica – SRE, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL,
conforme Nota Técnica no 225/2008-SER/ANEEL, Fl.06 do Anexo IV;
2 – os demais números apresentados na notícia também estão estabelecidos na Nota
Técnica no 225/2008-SER/ANEEL, conforme página 16 no que trata de Perdas de Energia
Elétrica regulatórias; a redução de inadimplência, a diminuição do estoque da dívida e na
geração do fluxo de caixa estão estabelecidos nas Fls. 3 e 4 do Anexo IV;
3 – a Agência Reguladora recomenda ganhos de produtividade e práticas mais eficientes
com relação aos gastos gerenciáveis, à proteção da receita e a investimentos prudentes, pois
os valores que estiverem fora dos padrões regulatórios não serão remunerados na tarifa.

Diante disso, a Celesc Distribuição busca se aproximar dos índices regulatórios, para
incrementar a sua rentabilidade e excelência operacional, integrando e comprometendo os
seus colaboradores no processo de mudança organizacional por meio de um plano de metas,
que foi divulgado internamente no dia 5 de março, por meio do sistema corporativo de
videoconferência.
Todas essas informações divulgadas são públicas e estão disponíveis no site:
www.aneel.gov.br/cedoc/nreh2008689.pdf.
Sendo o que nos cumpria informar, permanecemos à disposições para prestar outras
informações que se julgue necessárias.

Atenciosamente,

Arnaldo Venício de Souza
Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores

