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Esclarecimentos sobre notícia
A Light S.A., companhia aberta, com sede na Avenida Marechal Floriano, nº 168, segundo andar, corredor
A, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, registrada na CVM sob nº 19879, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 03.378.521/0001-75 (“Companhia” ou “Light”), vem, pela presente, em atendimento ao
Ofício nº 531/2016/CVM/SEP/GEA-1 de 18 de novembro de 2016, em anexo a este comunicado, referente
à matéria veiculada em 17 de novembro de 2016 no jornal O Globo, sob o título “Adriana Ancelmo recebeu
de Metrô, CEG, Oi, Light, Braskem, EBX e até dos frangos Rica” (“Notícia”), cuja transcrição segue abaixo:
“Prezado Senhor,
1.Reportamo-nos à notícia veiculada em 17.11.2016, no jornal O Globo - Blogs: “Adriana
Ancelmo recebeu de Metrô, CEG, Oi, Light, Braskem, EBX e até dos frangos Rica”, em que
constam as seguintes afirmações:
“Adriana Ancelmo terá que explicar hoje a origem de recursos polpudos que seu escritório
recebeu enquanto Sérgio Cabral era governador.
Primeiro, a conta das concessionárias. Do concessionária de transportes Metrô Rio,
recebeu R$ 1.950.790,96. Da concessionária de gás CEG, R$ 865.653,53. Da telefônica
Oi/ Telemar, recebeu R$10.563.724,23. Da concessionária de energia elétrica Light,
recebeu R$ 3.598.825,28.
A investigação do MPF, conduzida pelos procuradores Lauro Coelho Júnior, José Vagos e
Eduardo El-Hage, entre outros, também descobriu documentos que mostram gestões de
Sérgio Cabral para a empresa Rica, de frangos. A empresa coincidentemente pagou
R$1.133.200,00 para o escritório de Adriana Ancelmo.
O Hotel Portobello, onde Cabral tem casa, pagou R$ 844.640,00.
Adriana também recebeu de Empresas envolvidas na Lava-Jato.
Do Banco Schain, recebeu R$ 726.565,64, Da EBX de Eike Batista, recebeu R$
1.000.000,00. Da Braskem, foram R$ 2.121.763,94. Da Fecomércio, R$13.025.183,26.”
Vem a Light, tempestivamente, esclarecer que assim como em outros contratos de serviços jurídicos, o
escritório Ancelmo Advogados não possui qualquer distinção ou favorecimento. Cumpre destacar que
seucontrato segue o modelo de contratação padrão aplicado aos demais escritórios que prestam serviços
à Light na área trabalhista.

Ademais, a Light informa que o referido escritório recebe R$ 35,29 (trinta e cinco reais e vinte e nove
centavos) por processo/mês, o que equivale a um valor mensal de R$ 34.584,00 (trinta e quatro mil e
quinhentos e oitenta e quatro reais), correspondendo o montante veiculado ao valor total executado ao
longo da vigência do contrato.
Ressaltamos, ainda, que a Light segue rigoroso padrão de contratação e relacionamento isonômico com
todos os seus fornecedores, pautado no Código de Conduta Ética, disponível no site da Companhia.
Sendo o que nos cumpria para o momento, manteremos o mercado em geral oportunamente informado.

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2016.
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