Centrais Elétricas do Pará S.A. – CELPA
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF n.º 04.895.728/0001-80
COMUNICADO AO MERCADO
Esclarecimento Sobre Consultas CVM / Bovespa
A Centrais Elétricas do Pará S.A. – CELPA, em Recuperação Judicial, ("Companhia") vem divulgar ao mercado
esclarecimentos solicitados por meio do Ofício GAE 4.104-13, de 07 de novembro de 2013:
Para melhor entendimento do mercado, transcrevemos abaixo o teor do referido Ofício:

“Prezados Senhores,
Em notícia veiculada na revista Valor Econômico ESTADOS Pará, edição de novembro de 2013,
consta, entre outras informações, que os investimentos dessa empresa em 2013 e 2014 devem chegar
a R$ 700 milhões, com destaque para a instalação de novos transformadores e alimentadores.
Solicitamos, até 08/11/2013, esclarecimentos sobre a referida notícia, bem como outras informações
consideradas importantes.
Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e
BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e o seu não atendimento poderá sujeitar essa companhia à eventual
aplicação de multa cominatória pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP da CVM,
respeitado o disposto na Instrução CVM nº 452/07.”
Esclarecemos que a informação publicada na revista Valor Econômico ESTADOS Pará refere-se à
provável interpretação dos dados fornecidos pelo Sr. Raimundo Nonato Alencar de Castro, DiretorPresidente da Companhia.
Conforme estabelecido no Plano de Recuperação Judicial aprovado pelos credores da Companhia e
homologado pela Justiça do Pará, a Equatorial Energia S.A., acionista controlador da Companhia, deve
garantir um aporte de recursos novos mínimo na Companhia de R$ 700 milhões no período de
novembro de 2012 a novembro de 2014. O destaque para a instalação de novos alimentadores e
transformadores se insere no compromisso da Companhia em buscar uma maior eficiência operacional
e incrementar a qualidade dos serviços prestados à população do Estado do Pará. Portanto, tal
informação não reflete projeção de investimentos da Companhia.
Belém, 08 de novembro de 2013.
Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima
Diretor Financeiro e Administrativo e de Relações com Investidores
Centrais Elétricas do Pará S.A. - CELPA

