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COMPOSIÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA

Este Código é composto pelos Princípios de Ação Coletiva, voltados para clientes,
acionistas, fornecedores, sociedade, comunicação, o Estado e os Governos.
Os Princípios de Ação Coletiva destinam-se a atender às expectativas das partes
interessadas.
Todo stakeholder poderá exigir a observação dos valores da Redentor e dos princípios de
ação coletiva que emanam dos mesmos.

A REDENTOR E SEUS CLIENTES .
Respeitar compromissos.
Respeitamos os compromissos comerciais de qualquer natureza: ofertas, contratos, palavra
empenhada, e não toleramos qualquer forma de corrupção.

A REDENTOR E SEUS ACIONITAS.
Previlegiar, na governança corporativa, a obediência às regras de relacionamento
com todas as partes envolvidas (stakeholders).
Estas regras são observadas e colocadas em prática no dia a dia da Redentor e de suas
controladas e estão alinhadas às melhores normas internacionais e ao recomendado pelo
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

A REDENTOR E SEUS FORNECEDORES.
Garantir um tratamento de respeito, imparcialidade e igualdade a nossos
fornecedores, partilhando com eles a inovação e a busca da qualidade.
Mantemos um relacionamento leal, com a garantia da confidencialidade das informações
entre as partes, observando rigorosamente as normas em vigor, assim como a garantia da
segurança e da saúde do pessoal.
Observar Normas e Certificações.
Adotamos e fazemos com que a nossas controladas operacionais adotem as mais exigentes
normas de qualidade, segurança e proteção ao meio ambiente, com precedimentos de
certificação para todas as áreas.
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Fazer da integridade nossa linguagem comum.
Divulgamos a todos os stakeholders o Código de Conduta, com os princípios de
comportamento a serem observados e com a solicitação de que se comprometam a
obedecer às disposições, estabelecendo com nossos fornecedores relações contratuais
equilibradas que permitam, a cada parte, seu cumprimento e respeito.

A REDENTOR E A SOCIEDADE.
Respeitar as Leis e as populações, agir a seu favor com igualdade e extrair lições das
diferenças.
Respeitamos e fazemos com que as nossas controladas respeitem a legislação, o povo e
suas culturas, com sua diversidade.
Observamos e fazemos com que as nossas controladas observem completa neutralidade em
face das disputas partidárias e não favorecemos financeiramente ou por outros meios
nenhuma atividade sectária.
Estabelecer laços com as associações, tendo como base a transparência.
Colocamos e fazemos com que as nossas controladas coloquem a disposição do público e
de toda representação organizada uma informação clara, compreensível e atualizada.
Reconhecemos e fazemos com que as nossas controladas reconheçam as organizações
respresentativas da sociedade civil, associações e ONG’s, mantendo com elas diálogo
aberto e construtivo.
Agir em defesa do meio ambiente, hoje e em favor das futuras gerações.
Respeitamos e fazemos com que as nossas controladas respeitem os compromissos de
desenvolvimento sustentável.
Agimos e fazemos com que as nossas controladas ajam de forma transparente, atuando
como empresa responsável, guardiã dos recursos naturais e limitadora dos impactos no
meio ambiente.
Submetemos e fazemos com que as nossas controladas submetam todas as atividades e
investimentos da Redentor e de suas controladas aos critérios do desenvolvimento
sustentável, contribuindo para o desenvolvimento das energias renováveis.
Agir para que a comunidade se beneficie do conhecimento da companhia ou de suas
controladas.
Atuamos e fazemos com que as nossas controladas operacionais atuem em parceria com os
representantes de interesses coletivos, de forma a participar especialmente do
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desenvolvimento controlado das cidades e colaborando com as comunidades locais para a
preservação do equilíbrio das regiões.
Contribuimos e fazemos com que as nossas controladas operacionais contribuam para
investimentos em pesquisas, com o propósito de propor novas soluções para o desempenho
técnico, econômico e comercial.
Servimos e fazemos com que as nossas controladas possam servir ao melhor interesse geral
no desenvolvimento de atividades econômicas lucrativas, juntamente com as comunidades
locais de modo a privilegiar o emprego sustentável na região.

A REDENTOR E A COMUNICAÇÃO.
Consideramos a comunicação extremamente importante para o nosso negócio, entendendo
ser obrigação da empresa se comunicar adequadamente e fornecer as informações
pertinentes a cada uma das partes interessadas com transparência, verdade e
responsabilidade.
Palestras, conferências, apresentações, entrevistas, publicações, comentários e qualquer
forma de comunicação com o público externo, em que se exponham planos estratégicos ou
de negócios, resultados, conceitos, nome ou imagem da Redentor e de suas controladas só
podem ser realizadas com o consentimento da Diretoria e com a orientação do Conselho de
Administração, quando pertinente.

A REDENTOR, O ESTADO E OS GOVERNOS.
Colaborar para melhores condições de vida.
A Redentor colaborará de todas as formas exequíveis, dentro dos meios limitados que
dispõe, com os órgãos federais, estaduais, municipais e dos diferentes poderes, no intuito
de ampliar a melhoria das condições de vida e o provimento dos seus serviços públicos às
populações de sua área de concessão.
Manter relações responsáveis com os poderes públicos.
Fazemos com que as nossas controladas operacionais atuem para garantir, da forma mais
segura, o fornecimento de energia à comunidade, prevendo disposições especiais para
situações de dificuldades no surprimento de energia.
Em caso de crise, fazemos com que as nossas controladas operacionais, disponibilizem às
autoriadade nossos recursos técnicos e humanos para socorrer as populações colocadas em
perigo.
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DISPOSIÇÕES FINAIS .

A Redentor não admite que as pessoas, ao zelarem pelo cumprimento deste Código de
conduta, sofram qualquer tipo de retaliação, reprovação ou discriminação. Não será
permitido o anonimato do denunciante, porém será garantido o sigilo às pessoas que façam
qualquer denuncia.
A omissão em informar sobre uma infração a este Código de Conduta também representa
uma infração, e serão aplicadas as penalidades cabíveis ao ato.
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