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COMUNICADO AO MERCADO
A Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - CELESC S.A., sociedade anônima de capital aberto, em
atenção ao Ofício CVM/SEP/GEA-1/nº 357/2011 da Comissão de Valores Mobiliários- CVM (transcrito
abaixo), vem comunicar aos senhores acionistas e ao mercado em geral que:
Transcrição de parte do oficio emitido pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM
CVM/SEP/GEA-1/nº 357/2011
Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2011
Ao Senhor,
André Luiz de Rezende
Diretoria de Relações com Investidores do
Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.
Assunto: Solicitação de Esclarecimentos Sobre Notícia
Senhor Diretor,
Reportamo-nos à noticia veiculada no jornal Valor Econômico, de 19/10/2011, intitulada “Celes planeja investimento de R$
1,75 bilhão até 2015”, noticiando que “a Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) anunciou ontem um plano de R$1,75
bilhão em investimentos para repontencializar e ampliar a rede de distribuição no Estado nos próximos quatro anos”.
Tendo em vista o exposto, determinamos que V.Sª esclareça se os rumores mencionados na notícia tem algum fundamento, e,
confirmados, explique os motivos pelos quais os fatos não foram divulgados ao mercado.
Atenciosamente,
Nilza Maria Silva de Oliveira
Gerente de Acompanhamento de Empresas-1

A notícia veiculada no jornal Valor Econômico de 19/10/2011, trata de um Plano de Investimentos da
subsidiária de distribuição de energia elétrica do Grupo - Celesc Distribuição S/A – anunciado com o
propósito de abrir discussão junto à sociedade catarinense sobre as prioridades de investimento para
promoção do desenvolvimento econômico e social do Estado de Santa Catarina. Os valores anunciados
têm caráter absolutamente PRELIMINAR e dependem, fundamentalmente, dos parâmetros tarifários a
serem definidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL no 3º Ciclo de Revisão Tarifária
Periódica, a ser concluído em agosto de 2012. Por tratar-se de consulta popular e conter caráter
preliminar, não procedemos o anuncio oficial tempestivo.
Além disso, o orçamento de investimento é matéria a ser apreciada e aprovada pelas instâncias
corporativas da Companhia, em especial de seu Conselho de Administração e Conselho Fiscal, que
participarão da discussão detalhada das premissas que o compõe.
Na oportunidade afirmamos que a Celesc continua primando pelas melhores práticas de Governança
Corporativa e que, sobretudo no último ano, vem divulgando as informações corporativas com frequência
e transparência. Permanecemos a disposição para esclarecimentos ou comentários adicionais
relacionados ao assunto.
Florianópolis, 20 de outubro de 2011.
André Luiz de Rezende
Diretor de Relações Institucionais e com Investidores

