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Atualização sobre o cronograma de obras –
Mata de Santa Genebra Transmissão S.A.
A Companhia Paranaense de Energia – COPEL, empresa que gera, transmite, distribui e comercializa energia, com
ações listadas na B3 (CPLE3, CPLE5, CPLE6), na NYSE (ELPVY, ELP) e na LATIBEX (XCOP), em atendimento ao
disposto na Instrução CVM nº 358/02, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que o
cronograma de obras do empreendimento da SPE Mata de Santa Genebra foi revisado.
A data de entrada em operação do compensador estático da subestação Santa Bárbara do Oeste, que compõem
o sistema da transmissão Mata de Santa Genebra (MSG), prevista para novembro de 2018 foi revisada para
janeiro de 2019, pois, apesar desta etapa já estar concluída, aguarda a emissão do Termo de Liberação de Testes
(TLT) por parte do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), que devido à existência de pendência em outras
instalações do projeto, depende de aprovação específica da ANEEL, processo esse que encontra-se em
tramitação. Em 22 de outubro de 2018 a MSG encaminhou ofício à Aneel solicitando flexibilização para emissão
do Termo de Liberação de Testes (TLT) específico para o compensador estático (-300/+300) Mvar. Em resposta,
a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição (SCT) emitiu, em 8
de novembro de 2018, a nota técnica nº 0756/2018-SCT/ANEEL onde encaminha para a Diretoria da Aneel a
avaliação do pedido.
A Companhia aguarda a finalização administrativa do processo que tramita na Aneel, sob o número
48500.003978/2015-11, para que o ONS possa liberar o TLT específico e consequentemente, o início da fase de
Operação das Instalações.
Adicionalmente informamos que a Copel está monitorando o andamento do processo junto a Aneel e aguarda a
aprovação da emissão do termo o mais breve possível.
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