COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME no 19.527.586/0001-75
Código CVM no 02415-5
NIRE: 51.3.0001387-8
COMUNICADO AO MERCADO
COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. (“Sinop Energia”), sociedade anônima, com sede na Cidade
de Sinop, Estado de Mato Grosso, na Avenida das Sibipirunas, n.º 3.662, Setor Comercial, CEP 78550-262,
com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o NIRE
51.3.0001387-8, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 19.527.586/0001-75, registrada na Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta sob o código n.º 02415-5, comunica ao mercado em geral que,
durante a operação regular da UHE Sinop, tomou conhecimento da morte de peixes a jusante (abaixo) do
barramento, o que motivou a lavratura de auto de infração pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do
Estado de Mato Grosso (“SEMA-MT”) em 18 de março de 2020 (“Auto de Infração”) e o recebimento de
notificação da SEMA-MT, datada de 18 de março de 2020 (“Notificação”), impondo à Sinop Energia multas
administrativas em valor total de R$12 milhões e suspensão das atividades de geração e transmissão de energia
elétrica de forma temporária até a comprovação de medidas adicionais de segurança quanto a operação do
empreendimento.
A Sinop Energia informa ainda que não mediu esforços e recursos na sequência da detecção do ocorrido
para reestabelecer as condições naturais desse trecho do rio Teles Pires, e que está tomando todas as medidas
exigidas pela SEMA-MT, conforme indicado acima.
Esclarecemos que o Auto de Infração foi lavrado em função de um evento ocorrido à jusante do barramento
da UHE Sinop, dessa forma, a Sinop Energia entende que o evento não tem relação com a qualidade da água
do reservatório da UHE Sinop.
Ademais, a Sinop Energia exercerá seu direito de recorrer na esfera administrativa das medidas impostas pela
SEMA-MT.
Por fim, a Sinop Energia reitera seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral informados
acerca do andamento deste e de qualquer outro assunto de interesse.
Sinop, MT, 23 de março de 2020.

