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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convidamos a todos os acionistas desta sociedade, na forma prevista no artigo 
124 da Lei nº 6404/76, para se reunirem no dia 24 de abril de 2020, na sede 
desta Companhia sita à Rua Antônio Luz, 255, centro, Florianópolis, SC, na sala 
de reuniões do 5º andar em Assembleia Geral Ordinária, às 14 horas, e em 
Assembleia Geral Extraordinária, às 15 horas, para deliberarem sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA: Assembleia Geral Ordinária. 1. Conhecer e deliberar 
sobre as contas dos Administradores: Relatório Integrado da Administração, 
Demonstrações Contábeis com o Relatório dos Auditores Independentes e o 
Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2019; 2. Conhecer e deliberar sobre a Proposta de Orçamento de Capital 
para o ano de 2020; 3. Conhecer e deliberar sobre a Proposta de Destinação 
do Resultado do exercício de 2019; 4. Eleger os membros efetivos e suplentes 
do Conselho de Administração; 5. Fixar a remuneração dos membros do 
Conselho Fiscal. Assembleia Geral Extraordinária. 1. Fixar a remuneração 
dos Administradores da Companhia e dos membros do Comitê de Auditoria 
Estatutário; 2. Escolher o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de 
Administração dentre os membros efetivos eleitos na Assembleia Geral Ordinária 
de 24.04.2020.  Florianópolis, 19 de março de 2020. Marcos Antonio Pacheco. 
Presidente do Conselho de Administração.

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontra-se a disposição dos Senhores Acionistas, na sede social desta 
empresa, sito à rodovia Br 101, Km 205, Barreiros, município de São José, 
documentos a que se refere o artigo 133, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro 
de 1976, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

São José, 24 de março de 2020.
José  Ângelo Di Foggi

Diretor Presidente

AVISO AOS ACIONISTAS - Comunicamos aos acionistas da Centrais Elé-
tricas de Santa Catarina S.A – Celesc, que se encontram à sua disposição, 
na sede social da Empresa, sito na Avenida Itamarati, 160, bairro Itacorubi, 
Florianópolis - SC, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, relativos ao Exercício Social, encerrado 
em 31 de dezembro de 2019. Os referidos documentos estarão, também, 
disponíveis na rede mundial de computadores, na página de relações com in-
vestidores da Companhia (http://www.celesc.com.br/ri) e nas páginas da Co-
missão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. (www.b3.com.
br). Florianópolis, 27 de março de 2020. Claudine Furtado Anchite, Diretora 
de Finanças e Relações com Investidores.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA -  EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO - Ficam convocados os Acionistas das Centrais Elétricas de 
Santa Catarina S.A. – CELESC para se reunirem em Assembleia Geral Ordi-
nária e Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 28 de abril de 2020, às 10 
horas, na sede social da Empresa, na Avenida Itamarati, 160, bairro Itacorubi, 
Florianópolis – SC, com a seguinte Ordem do Dia: 1) Tomada de Contas dos 
Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2019; 2) Deliberar sobre a destinação 
do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2019; 3) Eleição dos 
integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal; 4) Fixação do montante 
global da remuneração dos administradores e do Conselho Fiscal. Poderão 
participar da Assembleia Geral dos Acionistas com inscrição de seus nomes 
nos livros próprios da Companhia ou representados por procuradores que 
atendam aos requisitos legais. Os acionistas deverão apresentar os docu-
mentos e comprovantes de que trata o art. 26 da Lei nº 6.404/76. Na hipótese 
de acionista pessoa jurídica, deverão ser apresentados os documentos que 
comprovem a sua representação legal. A representação por procuração de-
verá obedecer rigorosamente às determinações do parágrafo 1º do aludido 
art. 126. Consoante as instruções CVM 165/91 e 282/98 é de 5% o percentual 
mínimo de participação no capital votante necessário à requisição de adoção 
do voto múltiplo para eleição dos integrantes do Conselho de Administração. 
BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA: A CELESC disponibilizará o sistema de 
votação a distância, nos termos da Instrução CVM 481/09, permitindo que 
seus Acionistas enviem boletins de voto a distância por meio de seus res-
pectivos agentes de custódia ou ao escriturador das ações de emissão da 
Companhia ou, ainda, diretamente à Companhia. Os documentos relativos às 
matérias a serem apreciadas na Assembleia Geral encontram-se à disposi-
ção dos acionistas na sede da Companhia e no endereço eletrônico: www.ce-
lesc.com.br/ri, bem como nos sites da B3 (www.b3.com.br) e da Comissão de 
Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br). Os acionistas participantes da custódia 
fungível de ações nominativas das Bolsas de Valores que desejarem partici-
par da Assembleia Geral deverão apresentar extrato emitido até 2 (dois) dias 
antes da data da Assembleia, contendo sua posição acionária, fornecido pelo 
órgão custodiante. Florianópolis, 27 de março de 2020. João Eduardo Noal 
Berbigier Presidente do Conselho de Administração.

#Memória

Double Skiff do Clube de Regatas Aldo Luz, 
campeão estadual da temporada de 1973 com 
os remadores Leandro de Oliveira “Arueira” e 
Nelson Chierighni. Ao fundo, a ponte Hercílio 
Luz com a Baía Sul ainda sem o aterro que seria 
implantado logo depois. Nessa época, o mar 
batia até onde hoje é o centro de Florianópolis. 

FÁBIO 
MACHADO

twitter: @_fabiomachado
fabio.machado@ndmais.com.br

BOLA PARADA

A previsão pessimista apontada aqui na coluna durante 
a semana, infelizmente se concretizou: durante 
muito tempo a bola vai continuar parada em nossos 

gramados por causa da pandemia do coronavírus. O resultado 
da reunião com as equipes que disputam a Série B – incluindo 
os catarinenses Avaí, Figueirense e Chapecoense – e o 
comunicado oficial de que a partir de abril os jogadores vão 
entrar em férias por 20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias com 
salários integrais e, caso persista a quarentena, os jogadores 
terão desconto de 25% nos salários. Isso mostra que, na pior 
das hipóteses, o futebol só voltará a rolar daqui a dois meses. 
Tem que contar também nessa projeção o período de 20 dias 
de preparação física dos atletas. Tempo de atitudes extremas 
em situações extremas, ainda mais com a notícias de que um 
jogo de futebol na Itália entre Atalanta e Valência realizado no 
dia 19 de fevereiro pela Liga dos Campeões foi considerado 
pelas autoridades como uma “bomba biológica” na transmissão 
do vírus, já que milhares de torcedores viajaram de Bérgamo 
para Milão – lotando metrôs -  quando os moradores daquele 
país ainda não tinham a consciência do alcance do coronavírus. 

ACERVO FAMÍLIA SADY CAYRES BERBER/ND

Participe deste espaço pelo  
fabio.machado@ndmais.com.br

Histórico de atleta
Desde a morte do piloto Ayrton Senna no GP de Ímola em 1994, a 
pergunta que até hoje os fãs do automobilismo fazem é a seguinte: 
quantos títulos o brasileiro fenômeno das pistas ainda conseguiria 
caso não tivesse morrido tão cedo? A maioria dos especialistas 
garante que o tricampeão conquistaria mais dois mundiais, pois 
inevitavelmente iria para a Ferrari onde brilhou depois o alemão 
Schumacher. Seria esse o caminho natural. Mas ontem surgiu 
outra projeção sobre o Senna. O ex-piloto Gerhard Berger garantiu 
em entrevista para um portal especializado em automobilismo 
que o piloto brasileiro teria se tornado presidente do Brasil após 
parar de correr. Segundo Berger, que era amigo do Senna, “ele 
sempre estava de olho na política”. Tem razão o austríaco! Numa 
biografia que li recentemente do tricampeão mundial, o autor do 
livro, Ernesto Rodrigues, relata vários momentos de aproximação 
do Senna com políticos e partidos, tendo inclusive participado na 
época de programas eleitorais. 

Editor: DOUGLAS CAUDURO
douglas.cauduro@ndmais.com.br30 FLORIANÓPOLIS, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2020
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Salários serão 
negociados 
caso a caso

Após reunião entre os clu-
bes do futebol brasileiro, rea-
lizada por meio de videocon-
ferência, a contraproposta da 
Federação Nacional dos Atle-
tas Profissionais de Futebol foi 
rejeitada. Os clubes definiram 
conceder apenas 20 dias de fé-
rias coletivas a partir de 1º de 
abril até 20 de abril e vão rea-
valiar a situação no dia 15 de 
abril para definir se retornam 
às atividades.

Indo na contramão do que 
fizeram os times da Série B, os 
clubes da Série A do Brasileirão 
recusaram atrasar os direitos 
de imagem dos jogadores. A 
proposta é que eles só seriam 
pagos no final do ano e que já 
se colocasse em prática a re-
dução salarial de 25%. A Série 
A entende que não havia segu-
rança jurídica para tirar direitos 
de imagem. Além disso, os diri-
gentes também pediram à CBF 
a manutenção da fórmula do 
Brasileirão por pontos corridos.

Agora, caberá aos clubes 
definir a parte mais espinhosa, 
que trata de redução salarial. 
Os dirigentes alegam ser difícil 
manter as despesas enquanto 
não há campeonatos em an-
damento, principalmente pela 
falta de recursos com bilhete-
ria e patrocínio. Por isso, cada 
equipe precisará analisar com 
os respectivos jogadores qual 
será o valor da redução e por 
quanto tempo valerá.

A iniciativa de negociações 
individuais, em vez do pacote 
coletivo, já era vontade de al-
gumas equipes. 

Conmebol 
adianta verba
A Conmebol (Confederação 
Sul-Americana de Futebol) 
anunciou o adiantamento de 
recursos econômicos para os 
clubes participantes da Copa 
Libertadores e da Copa Sul-
Americana. Cada agremiação 
poderá solicitar até 60% do 
prêmio de participação.
A iniciativa da entidade visa 
permitir que os clubes planejem 
suas necessidades financeiras.
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