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I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Havendo número regimental,

declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro iniciamos nossos

trabalhos.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão anterior.

II - LEITURA DA ATA

O SR. ..........................................................., servindo como 2° Secretário,

procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observações,

aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Passa-se à leitura do

expediente.

O SR. ..........................................................., servindo como 1º Secretário,

procede à leitura do seguinte

III - EXPEDIENTE
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O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Finda a leitura do expediente,

passa-se à

IV – COMISSÃO GERAL

O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Cavalcanti) – Sras. e Srs.

Deputados, neste momento transformo a sessão plenária em Comissão Geral para

debater as privatizações do setor elétrico e o racionamento de energia elétrica no

País.

Convido os senhores expositores a comparecer ao plenário.

O tempo reservado a cada um dos expositores estará limitado a dez minutos.

Sobre a mesa, à disposição dos Srs. Parlamentares, folha de inscrição

destinada a quem queira fazer uso da palavra.

Como primeiro orador, o Sr. Lawrence J. Makovich, Diretor-Senior da

Cambrigde – Massachussets Energy Research Associates.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Cavalcanti) – Tem V. Exa. a

palavra.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Sr. Presidente, gostaria de

saber o número de inscritos – entre convidados e Parlamentares –, para que

pudéssemos dimensionar o tempo de cada qual.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Cavalcanti) – Estão inscritos 17

convidados e 22 Parlamentares.
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O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Incluídos os autores, quase 40?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Cavalcanti) - Exatamente.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Se cada um fizer uso da palavra

por 10 minutos, pelas minhas contas, teremos quase 400 minutos, o que soma

quase 7 horas. Parece-me inviável. Temos, pois, de estudar uma mudança dessa

sistemática,  para tornar factível o uso da palavra por todos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Cavalcanti) - O tempo regimental é

de 5 minutos.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO – Para cada Parlamentar?

O SR. DEPUTADO INOCÊNCIO OLIVEIRA –  Sr. Presidente, Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Cavalcanti) – Pois não.

O SR. DEPUTADO INOCÊNCIO OLIVEIRA – Sr. Presidente, a proposta de

V.Exa. atende a todos os interessados. A questão levantada pelo nobre Deputado

Alberto Goldman é procedente, sobretudo porque todos os que aqui vieram desejam

expor sua opinião a respeito desse assunto que diz respeito a toda a sociedade

brasileira.

Por isso, em nome do PFL, aceito a decisão de V.Exa. de determinar o tempo

de 5 minutos para cada orador, de modo que possamos ouvir todos os convidados e

Srs. Parlamentares inscritos. Aliás, já diz um grande autor que quem não é capaz de

expor suas idéias em 3 minutos não é capaz de fazê-lo em uma hora. Portanto, acho

5  minutos  tempo  absolutamente razoável.
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O SR. DEPUTADO MIRO TEIXEIRA  – Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Cavalcanti) – Tem V.Exa. a

palavra.

O SR. DEPUTADO MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, proponho a V.Exa.

prioridade na concessão da palavra aos convidados. Nós, Parlamentares, vamos

nos valer das considerações que eles fizerem, dos documentos que apresentarem.

Se for o caso, vamos convidá-los novamente, durante os trabalhos da Comissão.

Mas que hoje falem prioritariamente os convidados. Ao final da sessão, se houver

tempo útil, muito bem, que se dê a palavra aos Parlamentares. 

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO – Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Cavalcanti) – Tem V.Exa. a

palavra.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, na terça-feira

procurei o Presidente Aécio Neves para levar a S.Exa. minha preocupação com

relação a esta Comissão Geral no tocante à ressalva feita pelo Deputado Miro

Teixeira. Convidamos diversos especialistas e técnicos. Nosso objetivo é que essas

pessoas tenham o tempo necessário para se manifestar. Um tempo de três a cinco

minutos não é suficiente, diante da gravidade do problema.

Em virtude do número de convidados, não foi possível um acerto entre os

promotores e a Mesa. Temos um número de dezesseis expositores. Achamos que
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não dá para se ter uma exposição num tempo inferior a dez minutos. É impossível

isso.

Quero realçar duas questões. Regimentalmente, o autor tem trinta minutos

para falar e também o Líder da Oposição. Se a proposição for  de manter os dez

minutos para cada orador, abrimos mão dos trinta minutos a que o Líder da

Oposição tem direito a usar. (Palmas.) E, mantida essa mesma linha de raciocínio,

poderíamos aplicar para os Parlamentares inscritos um tempo de intervenção de três

minutos, com tolerância de dois minutos.

É importante que a Mesa afirme aqui qual será o encaminhamento para esta

sessão, se será mantida essa proposta que estamos fazendo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Cavalcanti) – A Mesa mantém dez

minutos para os convidados e cinco minutos para os Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Cavalcanti) -  Concedo a palavra ao

nobre Deputado Alberto Goldman, pela ordem.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN – Sr. Presidente, pelos meus

cálculos, são 170 minutos somados com 22 minutos vezes 5. Ou seja, são 170

minutos mais 110, o que totaliza 280 minutos e corresponde a praticamente  quase 5

horas.

Sendo assim, esta sessão deverá ir de 14h30m às 19h30m. V.Exa. sabe que

há um horário determinado pelo Presidente da Casa para o término da sessão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Severino Cavalcanti) – A Mesa poderá levar

os trabalhos até às 20h.
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Com a palavra o Sr. Lawrence J. Makovich, Diretor-Senior da Cambridge-

Massachussets Energy Research Association.

O SR. LAWRENCE J. MAKOVICH (tradução consecutiva) - Muito obrigado

pela oportunidade de estar aqui, participando deste debate sobre a reestruturação

do setor energético.

Estou preparado para discutir com os senhores as lições aprendidas nos

Estados Unidos, especificamente no Estado da Califórnia. Espero que os meus

comentários possam ajudar o Brasil a desenvolver políticas de reestruturação e

evitar problemas no futuro.

A lição da desregulamentação do setor elétrico da Califórnia é a de que

existem duas maneiras de fazê-la, uma certa e uma errada. Quando aprovou suas

leis de reestruturação do setor elétrico, cinco anos atrás, a Califórnia estabeleceu

um objetivo no sentido da desregulamentação e do incentivo ao mercado.

Infelizmente, o setor energético e o mercado energético na Califórnia foram

estabelecidos com várias falhas desde o início.

A crise na Califórnia cresceu porque as pessoas acreditavam que o mercado

de energia era como os outros mercados de commodities, em que, quando a

demanda e a oferta apertam e os preços sobem, estimula-se o investimento e a

demanda e a oferta podem ficar em equilíbrio. No entanto, isso estava errado. O

mercado energético não é como os outros mercados de commodities. O setor

energético é complexo e tem características únicas. Pesquisa feita ao longo de

décadas apontou que o mercado energético é muito mais desafiador do que os

outros mercados. O sistema estabelecido na Califórnia poderia ter considerado essa
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realidade e chegado a um bom resultado, mas não o fez, e por isso não trouxe bons

resultados, mas sim os que vemos agora.

A lei de reestruturação do sistema na Califórnia envolveu grandes mudanças,

muitas delas necessárias e feitas apropriadamente. A legislação desvinculou as

forças de competição. Os clientes poderiam escolher os prestadores de serviços de

energia, e os prestadores de serviço também poderiam utilizar pelo menos 50% da

sua capacidade geradora para criar um grande número de geradores independentes

rivais. A legislação substituiu o mercado energético descentralizado no atacado pelo

mercado centralizado, chamado de California Power Exchange, que deveria

funcionar como uma bolsa energética. Outra instituição, o chamado Operador

Independente de Sistema, também se tornou parte da grande rede de transmissão.

A Califórnia, contudo, não conseguiu fazer um projeto de mercado energético que

fosse oportuno com relação aos investimentos; não foi nem possível, nem rentável.

A primeira falha desse processo foi a legislação, aprovada pelo Estado da

Califórnia, que criou obstáculos significativos para a construção de novas usinas,

incluindo um processo de revisão ambiental, com procedimentos rígidos, por

pressão da comunidade, exercida de forma bem organizada. Esses obstáculos

tornaram a Califórnia um dos piores lugares para se construir uma usina energética,

e, como resultado, ano após ano, o Estado nada conseguiu fazer para criação de

novas plantas de energia que atendessem à demanda crescente.

A segunda falha foi a falta de garantia, pelo mercado energético da Califórnia,

de preços suficientemente elevados para apoiar os investimentos oportunos e

suficientes para geração de nova oferta. A Califórnia estabeleceu um mercado que
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pagava pelas geradoras de energia e conseguia dirigir as usinas, mas não

estabeleceu qualquer mecanismo de mercado para pagar por essa capacidade. Em

outras palavras, não havia nenhuma sinalização de preços que pudessem permitir a

ampliação da capacidade, que pudessem criar um incentivo e trazer novas

capacidades antes de ser necessário um racionamento.

Estabelecer um mercado energético com sinalização correta de preços requer

que os pagamentos sejam feitos considerando-se duas commodities elétricas, a

energia em si e a capacidade de geração. A Califórnia precisa estabelecer

capacidade suficiente para a qualquer momento conseguir suprir a demanda. Uma

vez que a capacidade geradora pode entrar em colapso, e a capacidade hidrelétrica

pode variar, dependendo de quanta neve houve no inverno anterior, a Califórnia,

como qualquer outro mercado energético, precisa de uma reserva de capacidade,

geralmente de 15% a 20% da capacidade geradora, para garantir que a oferta se

iguale à demanda em todos os momentos. Essa margem proveria, então, uma

reserva que pudesse absorver os choques causados por quedas na oferta e

acréscimos na demanda. Mas na Califórnia essa reserva foi eliminada por um

crescimento da demanda, por um lado, e pela falta de capacidade, de outro lado.

Na maioria das vezes, a quantidade de capacidade geradora disponível

excede a quantidade das demandas dos consumidores. Então, o problema típico do

mercado energético é descobrir quais são as usinas que devem estar funcionando

para minimizar os custos de produção a qualquer tempo. E, para fazer isso, baixar

os custos é irrelevante. Os operadores desse mercado sem dúvida devem praticar

preços que sejam competitivos, para enfrentar o problema dos custos com os
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produtores rivais a qualquer momento. Mas a evidência na Califórnia é crucial: para

que houvesse superávit, o mercado, no atacado, liberou a base para a produção a

custos baixos, com um nível, com um volume que era a metade daquilo que era

necessário para apoiar novos investimentos. Até mesmo com o pequeno

racionamento feito durante o ano de 1999, a competição foi tão forte que o mercado

energético não conseguiu apoiar significativamente os custos de produção. Assim, o

problema na Califórnia começou com os preços, que eram muito baixos; o preço

médio anual no mercado atacado na Califórnia, de 1995 a 1999, foi de 14 a 31

dólares americanos por megawatts/hora, metade do que era necessário para cobrir

os custos da construção de novas usinas energéticas.

Como o mercado teve um grande problema de racionamento no ano 2000, os

preços subiram muito, e o volume explodiu a níveis que eram múltiplos do

necessário para apoiar os novos investimentos.

Portanto, a Califórnia errou quando esperou que o mercado energético

sozinho pudesse manter-se em equilíbrio no longo prazo. Claramente, era

necessária a ampliação da capacidade, para fornecer um pagamento adicional

oportuno, para atrair investimento e para manter o mercado em equilíbrio no longo

prazo. A Califórnia acabou com a sua capacidade porque nunca estabeleceu um

mercado de oferta. E o mercado energético é um dos que mais precisam de capitais

e de processos de economia. O investimento no setor elétrico é muito racional, e as

pessoas que trabalham nesse setor devem esperar que os custos sejam variáveis,

assim como os custos de capitais, incluindo uma taxa de retorno competitiva.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) - Esta Presidência informa

aos Srs. Parlamentares que, apesar do acordo firmado com as Lideranças, mas

também com a concordância das Lideranças, a Mesa resolveu conceder aos

expositores americanos o dobro do tempo, por causa da tradução simultânea. Então,

o expositor dispõe de exatamente mais seis minutos.

O SR. LAWRENCE J. MAKOVICH - Hoje na Califórnia ainda existe um

grande racionamento de investimentos com relação ao setor elétrico. Estão sendo

feitos mais investimentos, mas o sistema está ficando cada vez pior, ao invés de

melhor, no que diz respeito ao desenvolvimento de novas usinas.

As falhas no setor elétrico da Califórnia simplesmente refletiram-se nas falhas

do sistema político. O sistema político californiano não conseguiu resistir à criação

de um mercado com baixos preços, até mesmo porque esses preços serão muito

baixos para apoiar qualquer investimento no futuro. A vontade de manter esses

preços baixos fez com que os preços aos clientes não estivessem ligados ao

mercado no atacado, e isso, por sua vez, fez com que a Pacific Gas and Electric

Company, a maior concessionária da Califórnia, com 22 bilhões de dólares de

patrimônio, passasse de uma classificação de crédito para falência em menos de

quatro meses.

A Califórnia precisa reconhecer que está competindo com outros sistemas

energéticos do mundo inteiro para atrair capital para o desenvolvimento do setor

elétrico. A evidência está bastante clara. Nos Estados Unidos, mercados elétricos

como os do Texas e da Nova Inglaterra não incluíram essas falhas do projeto da

Califórnia e em vez disso fizeram o racionamento de energia. Esses mercados
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atraíram grandes investimentos para suas usinas. A lição está clara: os

investimentos no setor energético sempre levarão a mercados de alta qualidade.

Muito obrigado. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Lawrence J. Makovich, o

Sr. Severino Cavalcanti, 1º Secretário, deixa a cadeira da

Presidência, que é ocupada pelo Sr. Salatiel Carvalho, 2º

Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) – Esta Presidência

agradece a participação ao Sr. Lawrence Makovich.

Tem a palavra o Sr. Eugene Coyle, consultor da American Public Power

Association. S.Sa. dispõe de vinte minutos.

O SR. EUGENE COYLE (tradução consecutiva) – Boa tarde. Primeiramente,

gostaria de desculpar-me por não falar português. Mas espero compensar esse erro

dando um bom exemplo do Brasil no mercado de café.

O serviço público na Califórnia não funcionava muito bem, e vou explicar por

quê. Mas acredito que a eletricidade é muito importante para a vida econômica e tão

essencial quanto a água.

Gostaria de definir algumas coisas com os senhores, mas lhes darei algumas

informações sobre a crise da Califórnia e de outras áreas dos Estados Unidos.

Falarei brevemente sobre o setor elétrico e começarei uma discussão, para que se

possa entender como o mercado elétrico funciona. Vou usar o mercado do setor

cafeeiro para ilustrar como o mercado do setor elétrico funciona. Também vou falar

sobre as reações políticas e públicas com relação à crise da Califórnia.
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Vou começar dando algumas informações. A conta do setor elétrico da

Califórnia passou de 8 bilhões de dólares, em 1999, para 28 bilhões de dólares no

ano 2000. Isso foi um aumento de mais de 100%, e no ano 2001 é bem provável que

consigam ultrapassar o valor total do ano de 1999.

Esse aumento pode ser explicado tanto pela criação de um cartel quanto pelo

fracasso da lei de regulamentação.

Na semana passada, a Califórnia gastou o equivalente a mil dólares por

megawatt por gerador. Isso representou um aumento de US$ 1,90 por

quilowatt/hora, contando um total de 3,6 no ano passado.

De abril do ano 2000 até abril do ano 2001, o preço no atacado da Califórnia

ficou o mesmo de Washington D.C. e Montana.

No nordeste dos Estados Unidos, como os Estados de Nova Iorque e Nova

Inglaterra, os consumidores já estão tendo aumento de 15 a 20% em suas contas de

luz.

O outro palestrante disse que um dos erros da Califórnia foi o grande

problema com a taxa de desregulamentação. Isso não aconteceu só na Califórnia,

aconteceu também em Montana, Washington e outros Estados americanos.

Em Montana, foram demitidos mais de cem funcionários de uma mina de

carvão que foi fechada. Em lugares como Montana, Washington e Oregon, milhares

de empregos foram perdidos. Isso pode ser duplicado até o final do ano.

Na semana passada, o Departamento de Conselho das Concessionárias da

Califórnia aumentou a taxa das contas, e, com toda certeza, haverá perda de

milhares de empregos.
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De acordo com o outro palestrante, sempre haverá falhas, mas elas não

podem explicar todo o desastre ocorrido na Califórnia.

No último ano e meio, o preço do gás natural aumentou muito. Passou de 2,5

dólares por milhão de BTU, em 1999, para 10 dólares por milhão de BTU no ano

2000, e vem aumentando constantemente.

O aumento do preço do gás natural tem sua explicação no aumento da

eletricidade e eles alegam que o problema que vinham tendo com as minas é

suficiente para que se possa aceitar um aumento absurdo de preços.

A partir de uma denúncia na planta de El Passo, a Comissão de

Regulamentação está estudando para ver o que houve com essa alegação para o

aumento absurdo do preço do gás natural.

E com relação ao comportamento de cartéis na eletricidade? O problema do

cartel na eletricidade é que há manipulação do mercado, e isso é ilegal. A

comunicação entre as provedoras também é ilegal, e a capacidade não pode ser

individualizada. Foi dito na Califórnia que essa manipulação é contra a lei. E,

portanto, está havendo discussão com relação ao assunto.

Há uma lei que diz que existe relação inversa entre a demanda e a oferta,

que, se a demanda cai, a oferta pode aumentar. Mas deve ser muito regular a

capacidade ofertada.

Em abril deste ano, um terço da capacidade foi reduzida. A Comissão

Investigadora da Califórnia fechou algumas usinas e determinou que elas não mais

fossem abertas.
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Agora, vou falar um pouco sobre análise econômica. Em abril deste ano, o

Banco Mundial publicou livro a respeito das lições aprendidas com a crise da

Califórnia. Não foi política oficial do Banco Mundial, mas documento por ele

publicado.

O documento do Banco Mundial tem alguns erros, mas também contém

algumas sugestões boas. No entanto, faltou-lhe análise do problema da Califórnia

dizendo que a desregulamentação causou toda a crise energética.

O Banco Mundial faz publicações muito importantes, porque ele mostra os

caminhos corretos para as pessoas pensarem na hora de analisar as

desregulamentações.

A desregulamentação falhou na Califórnia, em Montana e em algumas partes

dos Estados Unidos e no Canadá. O fracasso ocorreu principalmente devido à

competição. E o que podemos fazer quando os custos não podem ser segurados e a

competição também não funciona?

O setor elétrico exige grande quantidade de investimento, o que chamamos

de custo sem retorno. Os custos vêm aumentando e os impostos, especialmente na

área financeira, também vêm aumentando, e o problema do setor elétrico continua

sendo a competição. Ao mesmo tempo, o custo marginal por quilowatt/hora continua

pequeno e isso causa uma espécie de monopólio no mercado.

Agora vou falar um pouco sobre o mercado cafeeiro no Brasil. Quais as lições

que podemos aprender do colapso cafeeiro que houve no mundo e trazer para o

mundo do setor elétrico?
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O café é um produto produzido por vários agricultores no mundo inteiro e

muito  poucos podem influir no preço que um cobra com relação a outro em

diferentes países.

Esse exemplo de concorrência poderia ser muito bem utilizado para

desregulamentar o mercado do setor elétrico.

Nos últimos três anos, os preços no atacado vêm caindo muito. O preço

baixou de US$ 2,40 por libra, para menos de R$ 0,50 por libra, equivalente a

quinhentos gramas.

Os agricultores têm produzido cada vez mais na esperança de continuar

sobrevivendo, mas  só têm auferido muito pouca receita.

Ninguém quer estar no negócio de commodity, porque não há lucro. No ano

passado, o número de pessoas trabalhando com commodities ou produtos caiu

drasticamente.

O acordo internacional do café, que na verdade era cartel ilegal, não permitiu

que o café fosse vendido no mercado.

E depois que ele foi desregulamentado, os preços caíram e agora estão muito

pequenos.

E qual a diferença entre café e eletricidade? Diferentemente da agricultura,

geradoras de energia não têm possibilidade de trabalhar em cartel, portanto, elas

não têm controle sobre o preço.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) – Informamos ao orador

que dispõe de mais três minutos.
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O SR. EUGENE COYLE – As duas grandes concessionárias da Califórnia

estão tendo sérios problemas financeiros. A primeira delas já entrou em falência. E

para manter as luzes acessas o Governo Federal tem tirado dinheiro do tesouro,

para que isso possa continuar acontecendo.

As concessionárias de energia elétrica na Califórnia têm tentado aumentar as

taxas para retirar a carga e colocá-la nas costas do cliente.

Para proteger os clientes, aqueles que consomem menos ficam isentos do

aumento da conta. E aqueles que consomem muito, como as indústrias, vão ter um

aumento de 50% em sua conta.

Dois assuntos impensáveis até agora estão sendo pensados: o primeiro deles

é o setor elétrico público — políticos e empresários estão discutindo juntos a

situação. O segundo é o confisco das usinas existentes. É muito interessante que,

enquanto na Califórnia o setor elétrico passou para a propriedade pública, em outros

países, como no Brasil, está-se pensando em  privatizar o setor. É uma indústria que

requer muito planejamento, porque é imprevisível, e muito investimento na nova

capacidade e na conservação. No ano passado foram gastos 100 bilhões de dólares

na compra de novos equipamentos e fábricas. O investimento na conservação é

muito importante, mas é preciso avaliar se é mais interessante do que investir em

hidrelétricas. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) – A Mesa agradece ao Dr.

Eugene Coyle. Igualmente, à Sra. Cláudia Chauvet, pelo trabalho perfeito de

tradução.
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O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA  - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado  Salatiel Carvalho) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente, lamento trazer

este tema para um debate tão construtivo, tão maduro. Mas, na qualidade de

membro da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias não

poderia deixar de trazer o meu protesto contra a decisão do Governo de atropelar o

Código de Defesa do Consumidor, instrumento básico no nosso trabalho cotidiano.

(Palmas.)

Quero dizer, Sr. Presidente, que convocamos reunião extraordinária da

Comissão de Defesa do Consumidor — peço o apoio dos Srs. Líderes presentes —

para  avaliarmos essa decisão do Governo.

Vamos passar por uma quadra muito difícil, mas seria muito importante,

deixando de lado as nossas divergências, que houvesse acordo sobre tema básico

como o respeito à democracia e às leis. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) – O Líder do PFL,

Deputado Inocêncio Oliveira, aceitou dividir o tempo de dez minutos entre os dois

convidados do PFL.

Inicialmente, concedo a palavra ao primeiro convidado do PFL, nosso ex-

companheiro Roberto Lima Netto, Presidente da Câmara  Brasileira de Investidores

em Energia Elétrica — CBIEE.
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O SR. ROBERTO LIMA NETTO – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

senhoras e senhores, em primeiro lugar, gostaria de dizer que é um prazer, uma

satisfação estar no meio de tantos ex-colegas e amigos.

Começo minha exposição lembrando a situação do setor elétrico em 1993. A

energia elétrica era barata, só que as distribuidoras não pagavam Furnas, Furnas

não pagava Itaipu, Itaipu não pagava o Paraguai, e o Tesouro, depois de uma

grande negociação, pagava o Paraguai. Ou seja, todos nós pagávamos a conta, que

saía na inflação.

Esta era a situação da chamada energia elétrica barata, até porque nossas

grandes usinas hidrelétricas, como Itaipu e Porto Primavera, custaram caro.

Provavelmente, são as usinas mais caras do mundo. Enquanto se fala que hoje uma

térmica eficiente gera energia na base de 35, 40 dólares por megawatt/hora, Itaipu,

não fossem os subsídios do Governo, estaria vendendo o megawatt/hora a 80

dólares; Porto Primavera, a quase 200 dólares. Há outras na mesma base.

Vamos primeiro desmistificar o fato de termos energia barata. De fato temos

energia barata. O preço foi pago por toda a sociedade e saiu na inflação.

Gostaria também de dizer que o modelo elétrico brasileiro, que é muito bom,

mas não foi aplicado, visa a separar distribuição de transmissão e de geração, com

o que se estaria criando um mercado de competição para gerar energia elétrica

barata.

Temos uma diferença fundamental da Califórnia, que jogou imediatamente

tudo no mercado livre. O nosso modelo, que na realidade aproveitou a experiência
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mundial, buscou criar contratos iniciais que só seriam retirados aos poucos, para dar

tempo de se criar um mercado livre.

O fato é que esse mercado não está sendo criado, até porque Furnas deu o

“cano” no mercado. Furnas, quando não entregou a energia da ELETRONUCLEAR,

deveria ter comprado energia para entregar. Não o fez, e o Governo não a obrigou a

fazer. Daí o nosso MAE não funcionar.

Quanto à situação atual, quero apenas lembrar que, na privatização,

investidores privados nacionais e estrangeiros pagaram 30,5 bilhões de dólares na

compra das empresas. Mais do que isso, já fizeram investimentos significativos nas

distribuidoras, da ordem de 6 bilhões de dólares, até porque o Estado não estava

fazendo esses investimentos — todos sabemos da perda de capacidade de

investimento do Estado brasileiro.

O fato de essas empresas terem até melhorado foi porque houve esses

investimentos. Realmente privatizaram-se mais ou menos 70% das distribuidoras,

20% das geradoras, o que ensejou a melhoria da qualidade do sistema medida por

dois indicadores: DEC,  indicador de duração da interrupção, e FEC, indicador da

freqüência.

O DEC, que era aproximadamente 16, em 1995, baixou para 11,66. O FEC

baixou de 22, aproximadamente, para 12. Então houve melhoria, sim, com a

alteração do sistema.

Há mais de dez anos o setor — e não me refiro somente ao setor privado,

mas também à própria ELETROBRÁS — vem advertindo para a possibilidade de

uma crise energética no País. É claro que, como o pessoal da ELETROBRÁS pensa
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sempre em termos de hidrelétrica, pensa mais em longo prazo. O setor privado está,

desde que entrou no Brasil, chamando a atenção para a necessidade de se criarem

condições para atrair investimentos para o setor. A crise que vivemos hoje já foi

anunciada há algum tempo.

O racionamento de 2001 está aí, todos sabem. Se não chover em novembro,

teremos de racionar energia em 2002. Entretanto, é possível resolver a situação de

2003. Depois de tudo aprovado, uma termelétrica precisaria de um ano e meio para

ser implantada. O Brasil precisaria lançar, grosso modo, uns 12 gigawatts de

imediato, algo em torno de 7 bilhões de dólares em investimentos. E é possível atrair

esse investimento. Por que não acontece essa atração?

Em primeiro lugar, por causa da indefinição no preço do gás, que somente

agora está sendo resolvida, embora o setor já tenha alardeado isso há muito tempo.

É impossível que se faça um contrato de vinte anos comprando o gás em dólar e

vendendo a energia em real, sem nenhuma compensação. Essa é a realidade.

Ninguém faria investimento numa térmica nessas condições. O gás equivale a algo

entre 55% e 60% do custo de operação de uma térmica.

Nessas condições, nenhum de vocês empregaria dez reais num investimento

como esse. Compra-se em vinte anos, por exigência da PETROBRAS, em dólar,

mas vende-se em real. Ademais, a proposta de fazer a conta de compensação é

uma proposta antiga do setor, que se disporia até mesmo a fazer a conta de

compensação no próprio setor. Só agora a PETROBRAS resolveu fazer isso, mas

sempre foi contra.
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O segundo ponto é que o setor quer que sejam cumpridos os contratos de

concessão. Sessenta por cento do custo de uma distribuidora do centro-sul, por

exemplo, são gastos determinados pelo Governo. Basicamente em Itaipu os valores

são em dólar, que é corrigido a cada dez dias; há o custo do combustível, o CCC,

que é uma conta pesada, e há ainda os impostos, que não são poucos,

principalmente os estaduais, que entraram no processo.

Embora não tenha tempo para expor isso em detalhes, quero lembrar  aos

que dizem que a energia elétrica é cara que temos 40% de impostos — nos Estados

Unidos são 2% — pesando sobre o custo de nossa energia. Mais ainda: a energia

elétrica industrial é muito barata no Brasil, e a energia residencial paga o preço

disso. Em média, temos uma energia elétrica que, somando todo o fornecimento e

dividindo pela receita, é da ordem de 50 dólares por megawatt/hora, enquanto a

média mundial é da ordem de 80 dólares por megawatt/hora.

Essas são as correções que precisam ser feitas. Para que haja o retorno do

investidor, é preciso que se resolva o problema do gás e se garanta o cumprimento

das condições do contrato de concessão, especialmente o repasse de preços

criados pelo Governo.

Obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) – Obrigado, Sr. Roberto

Lima Netto.

Vamos passar a palavra ao segundo convidado da Câmara dos Deputados,

mais especificamente da Liderança do PFL, Sr. José Carlos Gomes Carvalho, Vice-
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Presidente da Confederação Nacional da Indústria e ex-Senador da República.

S.Sa. dispõe de até cinco minutos para a exposição.

O SR. JOSÉ CARLOS GOMES CARVALHO – Sr. Presidente da Mesa,

Deputado Salatiel Carvalho; Sr. Presidente da Comissão de Minas e Energia,

Deputado Antonio Cambraia; Srs. Líderes dos diversos partidos; meu Líder,

Deputado Inocêncio Oliveira; Sras. e Srs. Deputados, demais presentes, quero ser

absolutamente breve para corresponder à confiança em mim depositada para o

cumprimento dos cinco minutos.

Em nome da Confederação Nacional da Indústria, venho congratular esta

Casa pela iniciativa de ouvir os setores organizados da sociedade, tendo em vista as

discussões sobre a atual crise no fornecimento de energia elétrica no País.

Senhoras e senhores, a crise do fornecimento de energia elétrica traz à tona

discussão sobre inúmeras questões, desde as políticas regulatórias e institucionais

dos setores de eletricidade, petróleo e gás, aos impactos do racionamento sobre a

economia como um todo.

Nos últimos vinte anos, a taxa média de crescimento da capacidade de

geração de energia elétrica foi permanentemente inferior à taxa de crescimento do

consumo.

Este fato, somado a um ano hidrológico particularmente desfavorável, levou-

nos a uma situação de grave esgotamento dos reservatórios das principais usinas

das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Assim, lamentavelmente, o

racionamento do consumo de energia nessas regiões tornou-se inevitável.
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As primeiras medidas adotadas pela Câmara de Gestão da Crise de Energia

Elétrica não incluem cortes generalizados do suprimento de energia, o que é

positivo, e possibilitam alguma margem de racionalização do uso de energia pelos

consumidores, inclusive os industriais.

Há que notar, todavia, que embora as taxas de crescimento de consumo do

setor industrial, comercial e residencial tenham sido bastante distintas nos últimos

anos, sinalizando diferentes esforços de racionalização no uso da energia, o

Programa de Racionamento prevê corte idêntico para esses segmentos, equivalente

a 20%, à exceção dos consumidores residenciais de baixo consumo e dos usuários

de alta tensão, que terão metas de economia diferenciadas em uma faixa que vai de

15% a 25%.

A necessidade de reduzir a curto prazo o consumo industrial de um insumo

utilizado de forma ampla, eficiente e com baixa possibilidade de substituição, torna

praticamente inevitável a redução da produção agregada. Para se ter uma idéia,

uma redução de 20% no consumo industrial de energia elétrica, tendo por base o

ano 2000, significa retornar aos níveis de consumo do início da década de 90.

O impacto do racionamento sobre a atividade produtiva das empresas não se

limita aos efeitos diretos. Há também os efeitos indiretos que se transmitem ao longo

da cadeia produtiva.

Assim, ainda que uma empresa sofra poucos efeitos diretos, por exemplo,

porque tem capacidade de geração própria de energia, sua produção pode ser

afetada porque seus fornecedores e/ou compradores não estão sendo capazes de

produzir adequadamente.
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Além dos fatores restritivos da oferta, a atividade industrial será também

afetada pela retração da demanda, em especial, dos investimentos, que vinham

liderando o crescimento recente do PIB brasileiro. A expectativa de rentabilidade dos

investimentos sofreu forte deterioração, não apenas porque o estado atual do

mercado energético lançou incertezas quanto à disponibilidade futura de um insumo

básico para a produção, como também porque a decisão da Câmara de Gestão da

Crise de Energia Elétrica de suspender a autorização para novas cargas inviabiliza

empreendimentos já concluídos ou em vias de conclusão.

A suspensão pura e simples do atendimento a novas cargas deixará o

empresário que esteja, no momento, concluindo a implantação de novos

empreendimentos e não tenha ainda requerido conexão à concessionária de energia

elétrica à mercê de completa incerteza, onerando absurdamente seus investimentos

e, no limite, inviabilizando de imediato sua decisão de investir na produção. Este

certamente deverá ser um tipo de caso especial que deverá ser objeto de tratamento

diferenciado pela GCE.

Outro ponto que a Indústria ressalta é que as metas de redução do consumo

determinam um corte médio de 20% no consumo industrial de energia elétrica, tendo

como base de comparação os níveis de consumo do trimestre maio, junho e julho do

ano passado.

Ocorre que a indústria trabalha hoje com um nível médio de produção cerca

de 7% maior que o daquele período, o que significa que o corte de energia por

unidade de produto terá que ser da ordem de 25%.
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Para o setor produtivo, a possibilidade de, no caso de não-cumprimento da

meta de redução, as indústrias ficarem sujeitas a um corte de energia por três dias,

inicialmente, podendo chegar a seis em caso de reincidência, merece nova

avaliação. Por um lado, este instrumento agrava os efeitos sobre a produção e o

emprego; por outro, mostra-se desastroso para as empresas de produção contínua.

A simples ameaça de que esses cortes possam vir a ser feitos já gera graves

problemas de incerteza que, por exemplo, poderão dificultar ainda mais o acesso

das pequenas e médias empresas ao crédito.

Assim sendo, julgo pertinente que, com vistas a permitir que o racionamento

seja feito com o menor impacto possível para a atividade econômica e o emprego,

as seguintes sugestões sejam consideradas:

- 1. Explicitar prontamente todas as medidas de racionamento, inclusive as de

natureza operacional, e implementá-las o mais cedo possível, para não

comprometer o planejamento da produção;

- 2. Suprimir os cortes punitivos para o setor produtivo, tais como propostos nas

medidas apresentadas pela GCE;

- 3. Nas metas de consumo de energia elétrica para as indústrias, devem ser

incluídas as características sazonais de determinados segmentos produtivos e

levada em conta alguma flexibilidade, dado que tais metas estão baseadas

sobre o consumo do ano passado;

4. Estabelecer uma cota de redução inferior a 20% para o setor industrial, no

segmento de baixa tensão;
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5. A empresa deve ter o direito de poder remanejar a utilização da energia

entre suas unidades produtivas;

6. Deve-se autorizar que conjuntos de empresas situadas no mesmo

subsistema interligado formem consórcios com o objetivo de cumprir, como

grupo, o somatório das cotas estabelecidas para cada um dos membros

consorciados;

7. No período de racionamento, as demandas registradas abaixo dos valores

contratados devem ser faturadas conforme os dados de registro.

Além das medidas de racionamento consideradas, cabe assinalar que para

vencermos a crise devemos intensificar ações, basicamente, em duas frentes: na

expansão da oferta de eletricidade e na eficiência no consumo.

Do lado da oferta, é inquestionável a necessidade da redução de incertezas

regulatórias, de tal sorte que possa alavancar um "choque de obras". Neste sentido,

sublinho a oportunidade de formação de novas parcerias entre os setores público e

privado para a realização de empreendimentos de geração e transmissão de

energia. Isto requer um ambiente regulatório favorável à participação da iniciativa

privada e das concessionárias estatais nestes empreendimentos.

Ainda do lado da oferta, cabe destacar a necessidade de superar as barreiras

que inibem a expansão da co-geração e da geração distribuída no País.

Do lado do consumo, devo registrar que a eficiência energética e a

preocupação com o meio ambiente têm sido foco de atenção permanente da

Indústria. Estamos empenhados em campanhas e ações direcionadas à

conservação e ao uso racional da energia no setor industrial.
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Vencer a crise implica cooperação e ação coordenada dos setores público e

privado. Requer, necessariamente, participação, parceria e mobilização.

É missão de toda a sociedade. Tenho certeza que a Indústria cumprirá a sua

parte.

Dada a exigüidade do tempo, quero falar apenas mais um minuto e dizer, Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que, do Presidente da República até os

menores escalões que tratam da gestão de energia no Governo Federal, é

fundamental que tenhamos consciência de que só poderemos gerar empregos e

fazer justiça social na medida em que pudermos ter desenvolvimento.

Não se faz justiça social nem se gera empregos se não tivermos

desenvolvimento, e desenvolvimento se faz com energia. Daí por que entendemos

ser necessário fazer um choque de obras.

O Secretário do Ministério do Planejamento, Dr. Silveira, anunciou ontem que

estarão sendo construídas 22 hidrelétricas, 15 térmicas, e mais 7 mil quilômetros de

linhas de transmissão.

Tenho certeza de que, com um pouco de sorte e um pouco de juízo,

estaremos resolvendo esta crise e fazendo dela uma grande oportunidade.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) – Obrigado a V.Exa.  pela

contribuição.

Queremos informar ao Plenário e àqueles que nos acompanham pela TV

Câmara e pela Rádio Câmara que o ato de transformar a sessão plenária em

Comissão Geral foi uma iniciativa brilhante, inteligente e oportuna da Comissão de
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Minas e Energia. Parabenizamos a Comissão, na pessoa do seu Presidente,

Deputado Antonio Cambraia, que se encontra à Mesa, honrando-nos com sua

presença.

Informamos também que a Comissão de Minas e Energia enviou convite a

membros do Governo, como os Srs. Ministros de Minas e Energia, José Jorge, e do

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Alcides Tápias.

Dando seqüência à lista de oradores convidados, chamamos para assumir a

tribuna o Dr. João Paulo Maranhão Aguiar, Diretor da Organização Não-

Governamental ILUMINA — Instituto de Desenvolvimento Estratégico do Setor

Elétrico – Regional Nordeste, convidado pelo Deputado Fernando Ferro e pela

Liderança do PPS.

O SR. JOÃO PAULO MARANHÃO AGUIAR  – Sr. Deputado Salatiel

Carvalho, que preside a reunião, Srs. Deputados, é uma satisfação estar aqui a

convite do Deputado Fernando Ferro e da Liderança do PPS, na pessoa do

Deputado Clementino Coelho.

Vou tentar atender ao desafio do Deputado Inocêncio Oliveira e dar o recado

em cinco minutos.

Estamos numa crise cuja origem, na minha percepção, foi o fato de que, em

1990, com a vigência da Lei nº 8.031, iniciou-se o Programa Nacional de

Desestatização. Pelo Decreto nº 1.481/95, as grandes geradoras do sistema elétrico

brasileiro foram incluídas no programa. Iniciou-se aí um processo que,

evidentemente, não foi bom para o País. As grandes estatais ELETRONORTE,

CHESF e Furnas foram impedidas de investir.
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No ano passado, foram gerados no Brasil cerca de 340 milhões de

megawatts/hora, dos quais 290 milhões foram hidrelétricos. Por outro lado, e alguns

oradores já se referiram a isso, não foi possível, pois não houve competência para

isso, fazer com que o capital privado fosse atraído para gerar a energia térmica

indispensável.

Tudo isso criou junto com uma hidrologia desfavorável a crise em que

vivemos. Muitos oradores já se pronunciaram sobre a questão do programa de

privatização.

Temos, no ILUMINA do Nordeste, destacado com muita clareza o seguinte:

privatização que não envolve um bem comum como a água é questão de ideologia,

de diretrizes de Governo, mas privatização de hidrelétricas, enquanto não resolvido

o problema da água, deixa de ser questão de ideologia e de diretriz de Governo e

passa a ser questão de cidadania. (Palmas.)

Há mais de cinco anos nós do ILUMINA expomos com muita clareza, através

dos companheiros do Sul e de nós mesmos do Nordeste, que no instante em que os

gestores do processo de privatização garantirem que os proprietários privados não

terão nenhuma prioridade no uso da água e não receberão compensação de

qualquer tipo pela não-geração de energia decorrente de outros usos que,

soberanamente, o Estado brasileiro resolveu dar à água, então, deixará de ser

questão de cidadania e passará a ser questão de privatização como qualquer outra.

Só que até hoje esse tipo de garantia não foi dada.

Primeiramente, partiu-se para garrotear as grandes empresas estatais, que

ficaram impedidas de investir. Não foram criadas condições para que o capital
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privado fosse investido na expansão térmica. Dessa forma chegamos à situação

atual.

O que o ILUMINA-Nordeste poderia fazer, assim como também os outros

companheiros do ILUMINA do Sul? Tentarei reduzir ao máximo o meu tempo para

poder atender ao Deputado Inocêncio e dar espaço ao companheiro Roberto que

tem uma bela exposição a fazer.

O que poderia ser feito? Como chegamos a essa crise? As empresas estatais

foram garroteadas. Uma estatística da Comissão de Integração Elétrica Regional,

que abrange toda a América do Sul, confirma o que já foi dito: entre 1990 e 1998 o

consumo aumentou 80% a mais do que a energia gerada. Então, parodiando Gabriel

Garcia Marques, isso é uma crônica de uma tragédia anunciada. Mas nada foi feito.

Em 1987, tivemos uma crise de energia elétrica no Nordeste e,

conseqüentemente, um racionamento, inclusive extremamente bem dirigido pelo

Deputado José Carlos Aleluia. Naquela época, eu trabalhava em Xingó e dizia aos

companheiros que São Pedro não podia esperar tanto. A construção da Usina de

Itaparica atrasou; passaram-se os anos de 1983, 1984, 1985, 1986. Em 1987, São

Pedro não agüentou, mandou um ano ruim, sem água, tivemos que fazer o

racionamento. Assim, tivemos de terminar Itaparica. Da mesma forma, São Pedro

também deve estar com raiva de nós agora, porque entre 1990 e 1998 o consumo

cresceu 80% a mais do que foi gerado, e nós fomos imprevidentes em não ampliar a

geração de energia.

Temos uma oportunidade muito grande de tirar proveito desta crise. Tenho

dito aos companheiros com quem dialogo que temos o dever e a obrigação, como
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cidadãos, de economizar energia neste momento, de ajudar o Governo — sem que

isto signifique cooptação — a economizar o máximo de energia, porque isso se faz

em benefício do País. Mas, Sr. Presidente, temos também o direito, como cidadãos,

de exigir o aprofundamento do conhecimento das origens dessa crise, de que se

defina onde ela começou e quais as providências que podemos tomar para resolvê-

la.

Lembro-me de que o Deputado José Carlos Aleluia falava de um modelo

brasileiro. É hora de fixarmos um modelo brasileiro que atenda às peculiaridades do

Brasil; é hora de definirmos a matriz para que ela possa expandir-se.

Hoje o Brasil é essencialmente hidrelétrico. O que será bom para o Brasil no

ano 2010? Ser 80% hidroelétrico, 15% térmico e 5% alternativo? O que é bom para

o Brasil em 2020? Ser 60% hidroelétrico, 30% térmico, 10% de outras fontes de

energia? Essas coisas precisam ser discutidas, inclusive nesta Casa, e não em

recintos fechados.

O Brasil tem dificuldades no balanço de pagamentos — não sou economista

— e as terá por muito tempo ainda. Vamos ter dinheiro para partir para uma

expansão somente térmica a gás, pagando em dólar essa energia a gás? São

coisas que precisam ser discutidas em profundidade.

 Quanto à privatização, no nosso entendimento, as grandes geradoras —

ELETRONORTE, CHESF e Furnas — devem ser conservadas, inclusive como

compradoras da energia térmica.
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Sr. Presidente, há uma condição peculiar: se os próximos quatro anos — esta

é minha visão do Nordeste — forem muito ricos em termos hidráulicos, como, por

exemplo, de 1979 a 1983 no Nordeste, não precisaremos de energia térmica.

Algum dos presentes investiria seu dinheiro para passar quatro, cinco anos

sem ter a quem vender? Nosso entendimento é o de que as empresas hidrelétricas

devem permanecer para comprar essa energia. Sou do São Francisco.

Isso seria feito com um grande grupo privado que instalasse 400 megawatts

em Fortaleza, 400 megawatts no Grande Recife, 400 megawatts na Grande

Salvador, tendo a CHESF, como empresa do Governo, um contrato de gestão. Nos

anos em que houvesse escassez de água, essa energia térmica seria

imprescindível.

No ano em que houvesse superávit de água, a Agência Nacional de Águas

diria ao irrigador que havia maior disponibilidade de água; diria para a Prefeitura de

Paulo Afonso que ela poderia, durante todos os fins de semana, operar

artificialmente a cachoeira para atrair turistas. Isso significa que o investidor teria a

garantia de colocar sua energia. Tenho certeza de que assim o Brasil sairia da

encruzilhada em que se encontra.

É preciso competência e brasilidade para definir o modelo exclusivamente em

função dos interesses do País; não da economia e dos gestores de finanças, mas do

País. É preciso definir a matriz em função dos interesses do País, exclusivamente.

Era o que tinha a dizer. (Palmas).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) - Muito obrigado, Dr. João

Paulo Aguiar.
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Queremos deixar registrado que a sugestão inicial, feita à Comissão de Minas

e Energia, para a realização desta Comissão Geral, é iniciativa brilhante de

Parlamentares ligados ao setor de energia elétrica, como o Deputado Fernando

Ferro, engenheiro do setor elétrico, grande batalhador das causas desse setor nesta

Casa, e o Deputado Vivaldo Barbosa, também um grande batalhador no setor de

energia no Brasil.

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - Sr. Presidente, quero fazer um

protesto, lamentando a ausência de representantes do Governo brasileiro neste

debate, para o qual foram convidados e de forma desrespeitosa não vieram.

(Palmas.) Isso é lamentável. E estão aqui presentes representantes de empresas

públicas dos Estados Unidos; ou seja, vieram representantes dos Estados Unidos,

mas não do Brasil. Será que o Governo do Sr. Fernando Henrique está sentindo-se

representado por esse grupo? (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) – Seguindo a lista de

inscritos, concedo a palavra ao Dr. Antônio Veronezi, Presidente do Conselho

Deliberativo da Associação Nacional das Universidades Particulares. O Dr. Antônio

Veronezi é convidado da Câmara dos Deputados por indicação da Liderança do

PMDB.

S.Sa. dispõe de até dez minutos.
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O SR. ANTÔNIO VERONEZI – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, Srs.

Convidados: preliminarmente, gostaria de agradecer a Mesa e à Câmara dos

Deputados a oportunidade de poder me manifestar neste plenário.

As entidades educacionais deste País sentem-se aflitas neste momento,

porque ainda não foram firmados os caracteres de exceção para as questões de

racionamento de energia. Então, torna-se oportuno que façamos alguma

manifestação a respeito.

 Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, Srs. Convidados, se o próprio Presidente

da República fica surpreso quando recebe a notícia da crise energética, imaginem

nós, uma comunidade que abrange uma população de 2,5 milhões de estudantes,

dos quais 1,3 milhão são de cursos noturnos. Esses dados oficiais, do Ministério da

Educação. E, a propósito, O Estado de S. Paulo noticia que vai haver a contratação

de 2 mil professores para a rede pública, mas não vai alcançar os cursos noturnos.

O Governo responde hoje por apenas 21% do alunado do período diurno.

Ora, se a expansão de vagas nos cursos noturnos não é prioridade da rede

pública, é reduzido o impacto da imprevidência, da omissão governamental com

relação ao abastecimento de energia elétrica nas instituições oficiais. Ironicamente,

o impacto da crise de eletricidade passa a ser menos angustiante na rede federal de

ensino superior do que na rede particular.

A franca expansão da rede privada, nas últimas décadas, aconteceu pelo

atendimento ao crescimento de demanda do ensino acadêmico da sociedade,

enquanto nas instituições públicas a oferta de vagas não tem sido priorizada, até
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porque o Estado não tem tido capacidade para responder a essa necessidade

social.

Como conseqüência, neste contexto, a expansão da oferta de vagas em

cursos noturnos vincula-se à demanda de brasileiros impossibilitados, por razões

econômicas, de freqüentar aulas durante o dia.

Temos, assim, uma situação dramática na universidade particular, mais

surpreendida do que o Governo pela crise de eletricidade. A universidade particular

procura uma saída para o racionamento. Nem considera a hipótese de apagão, cujo

impacto no calendário escolar pode comprometer toda a demanda da sociedade por

vagas nos próximos anos, estrangulando o processo de acesso social a bancos

acadêmicos.

A maioria das universidades criou comissões especiais ou grupos de

trabalhos — já estamos tomando providências — para tratar do problema e

apresentar sugestões ou soluções.

Alguns soluções ou sugestões têm sido comum. Gostaria de enumerar

algumas.

 Os calendários escolares já estão sendo estudados de forma  emenda o

maior número de feriados com dias letivos, para que compensemos em dias comuns

e possamos economizar energia.

As atividades administrativas — estamos pensando — deverão encerrar-se

antes do período de aulas. Por exemplo, se as aulas encerram-se às 23h,

encerraríamos o expediente administrativo às 9h30 ou às 10h.
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A suspensão de eventos em que haja a necessidade de grande consumo de

energia, como, por exemplo, atividades desportivas noturnas, festividades cívicas ou

de entretenimento.

A limpeza das salas de aula, que normalmente é feita nas universidades

durante à noite, deverá ser deixada para a manhã do dia seguinte.

A substituição quando e onde for necessário e/ou possível por lâmpadas de

menor capacidade e menor consumo acontecerá apenas em julho, no recesso

escolar, mas não podemos, em hipótese alguma — e isso tem que ficar registrado

—, desligar equipamentos que estejam sendo utilizados em pesquisas, deixar de

administrar aulas de laboratório, reduzir a disponibilidade das bibliotecas.

Não podemos também transferir custos dessa reciclagem para os estudantes,

que já pagam, alguns com muito sacrifício, as mensalidades escolares. E sabemos

da dificuldade pelo alto índice de inadimplência que acontece hoje nas

universidades.

O Poder Público, ao contrário, não precisa ter essa preocupação. Estabelece

uma dotação de verba emergencial ou especial e transfere a responsabilidade do

problema.

Agora mesmo, a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro

associou-se ao PROCEL — Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica

da ELETROBRÁS, para encomendar a um grupo de consultores estudos a respeito

dos meios de redução do consumo de eletricidade.

Os consultores receberão pelos estudos 100 mil reais, ou seja, paga-se — e

bem! — para ter  economia na conta de luz.
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Na lógica  do mercado, isso pode estar certo, mas o Governo não poderia

oferecer, pelo menos, às escolas públicas essa assistência de consultoria a custo

menor? Afinal, a conta de luz é dele, o interesse em economizar é dele. O Governo

tem essa responsabilidade.

 Não precisamos, entretanto, de uma comissão de consultores para verificar

que a universidade, particular ou pública, precisa encontrar soluções menos

danosas aos alunos. No caso da rede privada, a questão assume inclusive delicados

contornos, pois, com certa ingenuidade, a imprensa começa a alimentar a suposição

de que a escola particular vai recorrer a aumento de mensalidade para compensar

os gastos com a conta de luz a cada mês.

De fato, na cidade do Rio, o Sindicato Municipal de Escolas Privadas já

concluiu que não será possível reduzir o consumo em 20% em relação à média

estabelecida, até porque, Srs. Parlamentares, Srs. Convidados, a média tomada dos

meses de maio, junho e julho de 2000 é impossível ser praticada pelas escolas. No

mês de julho, as escolas permanecem fechadas, é o mês de férias. A nossa média

teria de ser com base nos meses de abril, maio, junho ou agosto, setembro e

outubro.

Evidentemente, a questão das escolas particulares, em todos os níveis, do

ensino fundamental ao ensino superior, precisa ser considerada pelas desastrosas

conseqüências que o racionamento elétrico pode causar numa situação social que já

não é confortável. O caminho racional não passa pelo aumento de custo para os

alunos. Simplesmente aumentar a mensalidade não é a solução. Seria restringir

ainda mais o acesso de alunos ao ensino universitário com pelo menos dois
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impactos extremamente negativos: o aumento da massa de excluídos e a

inviabilização das instituições de ensino.

Tinha outros pontos a considerar, mas o tempo é resumido. Portanto, vou

concluir.

De fato, o Governo não pode nivelar todos os consumidores de energia. Não

é justo onerar a sociedade pela imprevidência e omissão governamental. Nessa

linha, cabe considerar a difícil situação da educação nas escolas e universidades

públicas e particulares para evitar que a pane no abastecimento de eletricidade

prejudique a continuidade da atividade educacional. Sem continuidade educacional,

iremos alargar de forma perversa as desigualdades sociais, afetar todo o trabalho

das últimas décadas em favor do reconhecimento da cidadania.

O quadro social é de tal descalabro, como é do conhecimento de todos, que

não nos sentimos à vontade para reclamar uma tarifa de luz diferenciada para

estabelecimentos de ensino, embora a solução possa passar por aí, como pode

passar pelo financiamento da instalação de geradores elétricos.

Ninguém irá contestar a tese de que a solução justa deve surgir de criterioso

consenso entre o Estado e a sociedade, mas sabemos todos ser  muito difícil

acreditar nessa disposição da Governo Federal que parece mais disposto a romper

arbitrariamente com regras de convivência democrática. O que esperar do Estado

neste momento em que, com uma simples medida provisória, o Presidente da

República suspende normas do Código de Defesa do Consumidor aprovado pelo

Congresso Nacional e em vigência pacífica há mais de 10 anos?
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Cabe-nos, à sociedade, esperar pelo Congresso Nacional, confiar em nossa

representação parlamentar para termos o diálogo e a solução justa. Sobretudo, para

termos juízo, sermos serenamente previdentes e participantes, em momentos

dramáticos como o que estamos vivendo.

Obrigado.

O SR. DEPUTADO DR. HÉLIO  – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO DR. HÉLIO – Sr. Presidente, em nome da Liderança do

PDT e no de outros partidos que têm a educação como prioridade entre seus

princípios programáticos,  repudiamos  o Governo quando toma atitudes isoladas

como essas que não atentam para as peculiaridades da educação brasileira, em

particular quando atinge os cursos noturnos, destinados principalmente à população

mais pobre do País.

Fica aqui  nosso repúdio a essa medida isolada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) – Obrigado a V.Exa.

Dando seqüência à lista de oradores convidados pela Câmara dos

Deputados, concedo a palavra ao Dr. Luiz David Travesso, membro da Câmara

Brasileira de Investidores do Rio de Janeiro. S.Sa. foi convidado pela Câmara dos

Deputados atendendo a sugestão da Comissão de Minas e Energia.

S.Sa. tem a palavra pelo prazo de até 10 minutos.

O SR. LUIZ DAVID TRAVESSO – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

senhoras e senhores, tenho um modelo de apresentação em power pointer  e vou
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tentar utilizá-lo. O modelo estará disponível a todos a fim de que possam

acompanhar os dados que vou expor a este Plenário.

Em primeiro lugar, eu quero me apresentar: sou Luiz David Travesso,

Presidente da  AES no Brasil. A AES é uma empresa que investiu, nos últimos 4

anos, desde 1996, 6 bilhões de dólares — convertidos representam 12 bilhões de

reais —  nos setores elétrico e de telecomunicações, tendo sido a única empresa

que construiu uma usina termelétrica no Brasil.

A  termelétrica de Uruguaiana, no Estado do Rio Grande do Sul, de 600

megawatts, está produzindo energia com gás importado da Argentina. Essa

experiência, obviamente, nos dá grande noção dos problemas enfrentados para o

financiamento e a construção  desse tipo de empreendimento no País.

Antes de falar em soluções para a questão da termeletricidade, quero citar um

exemplo das contas de eletricidade nas distribuidoras do Brasil.

Dados mostram que uma conta de consumo de até 100 quilowatts por mês

tem o valor de R$11,00. Desses R$11,00, apenas R$0,41 — vejam bem, R$0,41!  —

restam na distribuidora de energia.

Então, existe a falsa percepção de que todos os aumentos são em função das

empresas de distribuição, o que não é verdade, porque a grande maioria dos

insumos da distribuição são impostos que, nessa conta por exemplo, somam quase

25%.

A energia comprada soma mais 72%, sobrando, então, 3.85% nesse exemplo

de  conta  de 100 quilowatts. Numa conta de 200 quilowatts,  o valor vai para

R$29,00.  Desse total, R$7,31 restam com a distribuidora. Numa conta de 220,  o
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valor é R$40,00, e apenas R$8,82 restam com a distribuidora. Numa conta de

R$120,00 apenas R$42,00 restam com a distribuidora. Vê-se, portanto, que a tarifa

é compatível com o consumo: uma pequena margem fica com a distribuidora nos

casos de baixo consumo,  parcela que aumenta, ainda que de forma pequena,  à

medida que  aumenta o consumo, portanto, o poder de venda.

Dos reajustes tarifários realizados em 1999 — em torno de 20%, no caso da

ELETROPAULO —,16% foram repassados à distribuidora, mas não integralmente, e

apenas 4% restaram com a distribuidora.

O exemplo da Itaipu, em 1999, é muito claro.  Tivemos reajuste em dólar — a

fatura da Itaipu é feita em dólar e reajustada a cada 10 dias — que gerou esse

aumento brutal. Na parcela de 2000, tivemos uma parcela de 8% que restou com a

distribuidora.

Aqui temos também a comparação de índices, mostrando que durante os

anos de 1996, 1997 e 1998 o IGP-M acompanhou, e muito próximo — e é até um

pouco menor em alguns anos —, o IPCA. Portanto, o IGP-M tem hoje índice

elevado, em função da desvalorização cambial de 1999, mas que teve impacto no

IGP-M apenas em  1999. E no ano de 2000 nós podemos verificar a desaceleração

do índice, não gerando o temor de vir a ocorrer um alto índice, como tem sido dito.

A tarifa líquida média mundial oscila entre 80 e 100 dólares o megawatts. No

Brasil,  antes da desvalorização, colocada em patamares inferiores, a tarifa era  de

cerca de 80 dólares. Hoje temos tarifa oscilando entre 64 e 65 dólares,  aí incluídos

todos os impostos.  Há uma alta carga de impostos incluída na tarifa.
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Quero salientar que há grande subsídio cruzado na estrutura tarifária

brasileira. O índice é aplicado em todas as classes tarifárias. Como se tem valor

absoluto menor na tarifa industrial, o aumento na tarifa fica menor do que na

residencial. Assim, a discrepância tarifária aumenta cada vez mais.

O Brasil está hoje entre os países que apresentam desproporção entre tarifas,

sendo a tarifa residencial superior à industrial em mais ou menos 55% — um dos

maiores subsídios cruzados do mundo.

Verificamos, com isso, a existência de  grande carga tributária na tarifa e uma

tarifa residencial que subsidia a industrial.

Nos gráficos do ONS,  podemos verificar que os reservatórios vêm descendo

a cada ano, e é crucial que tenhamos postura cívica no sentido de economizar

energia, porque a que temos nos reservatórios fatalmente não será suficiente para

atravessarmos o período de estiagem, se não reduzirmos o consumo. Portanto, esse

pedido não é só do Governo, mas também das indústrias de energia elétrica, para

que a população reduza o consumo. Apesar de as nossas vendas não atingirem

nível satisfatório — se fossem maiores, melhor estaríamos —, infelizmente temos de

reduzir os gastos com energia a fim de que possamos atravessar esse período

crítico.

Em  outro gráfico há o casamento entre oferta e consumo. E a oferta está

crescendo menos do que o consumo. Portanto, mais uma vez, torna-se necessário

reiterarmos o pedido de economia no consumo de energia.

Para finalizar, seria importante discutirmos qual  a solução para o problema.

Vários oradores disseram que devemos investir em termelétricas, seja atraindo
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capital privado, seja  o próprio Governo atraindo investimentos para a construção de

termelétricas, pois são elas que, a curto prazo,  irão  proporcionar a oferta para

sairmos desse período crítico  em que nos encontramos.

Quero lembrar que a termelétrica é abastecida de gás natural, fornecido pela

PETROBRAS e tem reajuste anual em dólar. Elas precisam também ser financiadas,

e os financiamentos necessários para esses empreendimentos de infra-estrutura são

a longo prazo, entre 15 e 20 anos, com taxas de 10% ao ano, e só estarão

disponíveis nas agências multilaterais, como o BID, o IFC, o PIC, a agência de

fomento à exportação de países produtores de equipamentos de termelétricas. Esse

financiamento vai reduzir a tarifa de produção da termelétrica.

É importante termos acesso a esse mercado de financiamento, para que as

tarifas sejam as menores possíveis. Além do mais, é necessário ter um contrato de

compra e venda de energia com as distribuidoras de energia elétrica e que essas

tenham capacidade de honrar os contratos firmados. O que vemos hoje é o

descrédito das distribuidoras na hora de honrarem esses contratos. Portanto, mais

uma vez, traz-se a preocupação com a questão do financiamento dessas

termelétricas.

É importante que as distribuidoras cuja  atividade se resume em distribuir

energia — compram energia, adicionam seu preço de distribuição e a vendem,

então,  aos clientes finais — não tenham impacto negativo nem positivo na atividade

de compra e venda de energia. Elas têm que ser neutras. Mas fundamentalmente

são elas que vão viabilizar esses empreendimentos.
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Portanto, precisamos de uma conta de compensação de custo cambial para a

PETROBRAS — a conta-gás natural; uma conta de compensação do custo cambial

para os financiamentos das térmicas — a conta-financiamento; e uma compensação

dos custos da parcela, que não é de responsabilidade das distribuidoras — a conta-

parcela  A.

Dessa maneira, estaremos reabrindo o setor elétrico brasileiro para novos

investimentos em usinas termelétricas tão necessárias neste momento.

Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO – Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO – Sr. Presidente Salatiel

Carvalho, V.Exa. já foi Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, e neste

momento venho ao plenário para falar, em nome desta Comissão, sobre a medida

provisória que o Governo instituiu e que, no seu art. 25, revoga os arts. 12, 14, 22 e

42 do Código de Defesa do Consumidor. Isso é o maior absurdo jurídico que já vi em

minha vida, até porque o Governo está revogando parcialmente o Código de Defesa

do Consumidor. Ou seja, esses artigos estão revogados só para as empresas de

energia elétrica, e não estão revogados para o resto da sociedade, o que, sem

dúvida nenhuma, é inconstitucional, porque fere o art. 5 da Constituição, que diz que

todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.

O que vemos aqui é uma aberração. A Comissão de Defesa do Consumidor

não vai ficar quieta diante desse fato. Temos de racionar, sem dúvida nenhuma, Sr.
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Presidente, mas com cidadania, não aberrando contra a lei que é maior, o Código de

Defesa do Consumidor, que é o direito à cidadania do povo brasileiro.

Muito obrigado.(Palmas.)

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, desejo apenas fazer uma justificação. Não há revogação do Código de

Defesa do Consumidor. Há uma excepcionalidade para este caso, e essa

excepcionalidade está muito clara na medida provisória sobre a questão do

racionamento, da crise de energia elétrica. O consumidor que não pagar a sua conta

de luz terá direito aos seus quinze dias de aviso para o corte. O consumidor, porém,

que gastar aquilo que não existe para lhe ser disponibilizado vai enfrentar o corte,

por uma questão da necessidade premente da sociedade.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO – Sr. Presidente, peço a palavra

como Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) – Quero pedir a

compreensão dos Parlamentares. Temos uma longa lista de oradores inscritos, mas

tem V.Exa. a palavra, pela ordem.

O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO – Sr. Presidente, o Líder do

Governo deu uma informação incorreta.

Foi uma medida provisória que não regulamentamos nesta Casa, e, ainda,

por culpa do Governo. Para acabar com este absurdo de o Poder Executivo querer
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legislar em vez do Legislativo, ele deveria mandar projeto de lei para a Câmara dos

Deputados para analisar a questão da defesa dos consumidores, mas baixou

medida provisória anulando o código de defesa do povo do nosso País.

É clara e objetiva esta situação, não tem como o Líder do Governo querer

explicar de forma diferente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) – Obrigado a V.Exa.

Está feito o registro.

Com a palavra o Dr. Roberto Pereira d’Araújo, Diretor da Organização Não-

Governamental ILUMINA e convidado da Câmara dos Deputados por indicação da

Liderança do PSB e do Deputado Fernando Ferro.

O SR. ROBERTO PEREIRA D’ARAÚJO – Sr. Presidente, por incrível que

pareça,  esta é a primeira vez consigo falar para platéia tão influente e também a

primeira que técnicos do setor conseguem falar.

Eu até teria um constrangimento natural, uma certa vergonha, mas também

estou, como cidadão, revoltado com a atual situação. Sou um técnico assustado e

um cidadão indignado.

O ILUMINA é um subproduto da desregulamentação do setor elétrico. Se

estamos incomodando, deviam ter pensado nisso antes, porque o exército de

técnicos que foi jogado fora, convidado a se aposentar, a abrir botequim, é enorme.

O que fazíamos estava certo e estão nos dizendo que estávamos errados.

Quero relembrar alguns assuntos simples. Vou falar de geografia do Brasil.

As dimensões do nosso setor elétrico estão naquele quadro. O lado ruim é o

alagamento de uma área quase do tamanho de Alagoas. Agora, o lado bom é que
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se tem um volume armazenado  quase igual ao do Lago Titicaca, o maior lago do

mundo.

Os senhores sabem que produzir energia elétrica com água é fácil. Se

guardá-la  em cima da montanha e passá-la para uma turbina, você gera energia

elétrica. A água é grátis; se for cobrada, é barata, e a gravidade até agora ninguém

está cobrando.

Então, o Brasil intrinsecamente tem de ter energia barata. Tem projetos ruins?

Lógico que sim! É o leite derramado, não vamos chorar sobre o leite derramado.

Agora, mesmo com os projetos ruins, temos energia barata. Se  energia elétrica

fosse petróleo, nós seríamos Arábia Saudita, tenham certeza disso. Poucos países

do mundo têm a situação do Brasil. Apenas Noruega,  Canadá e o sul dos Estados

Unidos,  o Tennessee,  têm a mesma condição do Brasil. Portanto, sempre teremos

energia barata, desde que aproveitemos nossa geografia.

Atualmente o Brasil tem 12% da hidreletricidade do mundo. É o único país

subdesenvolvido que ostenta essa proporção. Os Estados Unidos e o Canadá têm

proporção similar, sendo que eles não podem mais expandir seu potencial, enquanto

o Brasil ainda pode dobrar seu.

Só o Brasil tem esses quatro atributos. Noventa por cento da energia são de

origem hidráulica, se os reservatórios acumularem água por 4 ou 5 anos — este é

um dado importante. Se os reservatórios acumulam água por 4 ou 5 anos, eu posso

errar por 2 ou  3 anos que eles perdoam, mas não perdoam mais do que 5 anos.

E foi o que aconteceu no Brasil. Existe diversidade hidrológica entre regiões.

O Brasil é um país longitudinal, com climas diferentes. Portanto, existe grande
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vantagem em se aproveitar hidraulicidade das diferentes regiões. Mas há o

problema do tremendo crescimento da demanda. Nenhum daqueles lugares

referidos — Canadá, Noruega, BPA, TVA — têm essa situação.

Essa transparência mostra a distribuição de probabilidade  de afluência dos

rios brasileiros. Naquele quadro roxo está a probabilidade de se ter uma afluência

20% abaixo da média. E, no quadro azul, claro, está  a probabilidade de se ter uma

afluência 20% acima da média. Ou seja, num ano, pode-se receber dos céus 300

terawatts/hora, que é o consumo brasileiro, e no ano seguinte pode-se receber 450

TWH. Então, é com esse material natural que estamos lidando.

O Brasil tem mais ou menos a configuração exposta nessa transparência. Há

uma enorme caixa d’água no Sudeste, que guarda 1.400 terawatts/hora. Reparem

no consumo brasileiro: 300 terawatts/hora. Há uma caixa menor no Sul, de 130

terawatts/hora, e, no Nordeste, de 440 terawatts/hora.

Se densidade fosse petróleo, o Brasil seria a Arábia Saudita, repito. Então,

essa  história de dizer que temos de aceitar um padrão internacional de custo

marginal e que agora todo o mundo está querendo usina a gás é como se fôssemos

à Arábia Saudita e tentássemos convencê-los de que eles têm de vender o diesel

não por 16 centavos de dólar, mas por 85 ou 1,11 dólares, como é no Reino Unido.

Não me venham com a história de que existe um custo marginal internacional,

porque não existe. Ele existe onde não há mais hidraulicidade. E qual é o custo

marginal brasileiro? Não se sabe, porque se destruiu o planejamento. Não se

consegue mais ter informações para ordenar as usinas por ordem de custo.
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Querem liberar o mercado? Querem transformar tudo em liberdade? Mas o

Governo tem de ganhar uma nova obrigação. Ele tem que saber se quem está

oferecendo energia está oferecendo o mais barato possível, porque, se não, ofereço

energia solar fotovoltaica, que vai custar 300 dólares o megawatt/hora. E esse vai

ser o custo marginal brasileiro? Estão querendo que esqueçamos a nossa

geografia?

Outra mentira: da energia elétrica, em qualquer lugar do mundo, se cobra a

garantia. Quando as concessionária vão à ANEEL discutir  suas tarifas, se tiver um

transformador de back-up, vão cobrar o transformador de back-up. Mas não se está

pagando só o transformador que atende a sua casa. Estamos pagando também a

garantia. E esse índice de garantia já tinha se deteriorado há muito tempo. Não era

necessário chegar o racionamento para cobrarmos do Governo o que estava

acontecendo .

As condições adversas do caso brasileiros são as seguintes. Esse é um

gráfico do Rio Grande, principal rio da Região Sudeste. Reparem nas setas

amarelas a quantidade de secas que já tivemos. A primeira é do período crítico que

vai de 1951 a 1956, que fez com que o setor elétrico se expandisse dessa maneira.

Ou seja, o setor elétrico sempre foi expandido de tal maneira que se mantivesse a

possibilidade de atender o consumo de energia elétrica, mesmo ocorrendo situação

parecida com aquela.

Aquele círculo amarelo enorme que os senhores vêem mostra que, de 1973

até 1983, houve uma série crescente de afluências. Imaginem se essa série

crescente de afluência tivesse acontecido agora?! Nós ficaríamos 10 anos sem
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saber se estávamos investindo ou não. Por quê? Porque simplesmente o louco que

nos entrega o combustível resolveu nos presentear com uma série crescente de

afluências. Mas isso pode inverter, pode ser decrescente.

Reparem os anos de 1996, 1997 e 1998 — infelizmente eu não tenho os

dados correspondentes ao ano de 99 —,  anos foram chuvosos. Essas duas curvas

representam o consumo e a capacidade instalada de 1980 até os dias atuais.

Chamando de 100 o valor em 1980, pode-se reparar onde ocorreu o problema. Na

década de 80, que enfrentou aumento de demanda da ordem de 12%; não houve

defasagem da década de 90, durante a qual as duas curvas se afastaram

completamente.

Esse é o gráfico que deveria ter sido apresentado, não o gráfico de

capacidade instalada, como fez o Governo. Esse gráfico mostra a capacidade

instalada nas duas décadas comparado com a taxa de crescimento do consumo. Se

é para procurar os culpados, comecemos logo por Figueiredo, Sarney, Collor,

Itamar, todos eles.

A década de 80, podemos reparar, começou bem, mas depois caiu. Em 1996,

cometeu-se a besteira de oferecer eletricidade para substituir as térmicas, e

terminou razoavelmente, em 5%. Vejamos para a década de 90. Na década de 90

aconteceu isso aí.  O déficit da década de 80 não foi transferido para a de 90, mas

zerado.. Em 1998, nós chegamos a ter 12% acumulado de déficit de capacidade em

relação ao consumo. Aí  está a razão do esvaziamento dos reservatórios,

evidentemente.
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Com um sistema desses, com tamanha vantagem comparativa, não saber

operá-lo é abusar da sorte. Aconteceu  que 1997 pediu emprestado a 1998 sua

energia; 1998 pediu a 1999, e 1999 pediu a 2000, que, por sua vez, pediu a 2001.

Portanto, nada mais natural estarmos agora sem energia.

Em todos os países do mundo que se valem de sistemas hidráulicos há um

parâmetro conhecido por taxa de medo do racionamento. O Canadá usa uma taxa

de medo do racionamento de 3,2 mil dólares a cada megawatt/hora. O Brasil está

usando uma taxa de 300 dólares a cada megawatt/hora. E usar uma taxa de medo

tão baixa significa, entre muitas outras coisas, não ligar as térmicas.

Enfim, por trás dessa crise existe uma grande falácia para o povo brasileiro.

Com crise se consegue impor qualquer coisa. O Brasil não pode abrir mão da sua

geografia. Não vamos ser os bobos do mundo. Impor uma tarifa mais alta, como a

vigente, tendo o parque hidráulico que temos, é ser motivo de piada para o mundo.

Basta que já seremos manchete mundial, pois a crise que vem por aí é muito pior do

que se está pensando.

Estou extremamente preocupado com a ordem nas cidades. Já não podemos

sequer pensar em questões tais como primeiro desliga a economia, depois isso ou

aquilo. O problema da ordem nas cidades vai sobrepujar todos os outros.

A ONS previu a pior hipótese da afluência: teria de cortar 15% a partir de

abril. Já se passaram abril e maio, e não se cortaram os 15%. A hipótese que o ONS

apresentou  para a permanência dos reservatórios era de que se devia permanecer

33%. Estamos em 29%.
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Portanto, não há como esconder a tremenda crise que se avizinha. Nenhum

país do mundo passou pelo que vamos passar; nenhum governo do mundo fez o

que será feito no Brasil.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) - Muito obrigado.

Vamos dar seqüência à lista de oradores inscritos chamando o nobre Prof.

Luiz Pinguelli Rosa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Vice-Diretor do

COPPE. O nobre Prof. Luiz Pinguelli Rosa foi convidado pela Presidência da

Câmara dos Deputados, por indicação da Liderança do PDT.

S.Sa. dispõe de até 10 minutos para sua exposição.

O SR. LUIZ PINGUELLI ROSA – Agradeço o convite. Depois da exposição

do Roberto d'Araújo, da ILUMINA, temos claro também, com algumas observações

anteriores, que não se pode atribuir a causa da nossa crise de falta de energia

elétrica à chuva. Seria um completo absurdo.

A energia hidrelétrica é produzida mediante acumulação de água. Os

reservatórios acumulam por muito tempo, até 5 anos. O Dr. Roberto d'Araújo

mostrou isso muito bem.  A nossa crise não é por falta de chuva. É um equívoco que

o Governo cometeu e divulgou de forma que parecia ser a explicação. Não é

explicação. A chuva é prevista.  E pior — mais um dado —, os reservatórios foram

caindo progressivamente. No início da década de 90, no período de cheia, os

reservatórios chegavam a  96%, 97%, 98% e o nível mínimo era de 62%, 65%. E

agora eles foram chegando, progressivamente, a um máximo de 60%, 70% e a um

mínimo de 19%, que ocorreu em 1999.
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Tudo indica a que a crise se avizinhava. Jogou-se com a sorte, com a

esperança de período chuvoso excepcional. Mas chuva é algo imprevisível.

Ninguém pode ter certeza se vai chover ou não.

Qual a causa da crise? Como mostrado nas transparências, não houve

investimento. Ele caiu do patamar de 10 bilhões de reais para 6 a 7 bilhões,

chegando a 4 bilhões anuais. Ademais, houve aquela divergência entre demanda e

capacidade instalada e não fizemos a reserva técnica.

Em 1999, o apagão de março não se deu por  raio que teria caído numa

subestação em Bauru por uma razão simples: não caiu nenhum raio em Bauru

naquele dia. Se não caiu nenhum raio em Bauru naquele dia, não pode ter caído um

raio na subestação de Bauru. Não precisa de Descartes ou de Aristóteles para assim

concluir. É uma coisa lógica. Então, o que foi? Um raio numa linha, mostrando que o

sistema estava vulnerável.

Além de não ter geração, não tem transmissão. Caso contrário,  não

estaríamos tão ruins, pois poderíamos estar usando energia de Itaipu, mas ela ficou

lá no sul porque a terceira linha de Itaipu não foi concluída. Poderíamos usar a

energia que compramos da Argentina, mas não podemos transmiti-la do sul até aqui.

Ou seja, nem a transmissão, nem a geração se expandiram na medida necessária,

porque se acreditou piamente que com a privatização o capital estrangeiro viria

investir na expansão.

Alertamos o Governo, no início do seu primeiro mandato, em 1995, para o

fato de que o modelo de privatização não previa a expansão. Se se quisesse
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privatizar e expandir, o capital privado tinha de se dirigir à expansão e não à compra

de ativos. Compraram ativos baratos e não expandiram — estamos nesta situação

 E agora? É terrível a situação. Todos temos de ser solidários e resolver a

crise. A culpa não é da população, nem da indústria, nem do comércio. Não é justo,

neste momento, que os culpados, o Governo e as companhias elétricas

distribuidoras, passem a ser os juízes das vítimas, que passaram à réu, ou seja,

todos nós que pagamos a nossa conta em dia. (Palmas.)

A energia que pagamos não é só a presente, é a futura também. A energia

presente não pode custar o absurdo que paga, por exemplo, no Rio de Janeiro um

consumidor pleno de classe média: 100 dólares por megawatt/hora. Sabem quanto é

em Paris, onde a mesma EDF é monopolista estatal? Setenta e cinco dólares. Cobra

dos brasileiros 100 dólares e, dos franceses, 75. Sabem quanto é em diversas

cidades dos Estados Unidos? Sessenta dólares. Pagamos menos só que Nova

Iorque e São Francisco, duas das cidades mais ricas do mundo.

Portanto, não é possível somente o consumidor pagar essa conta. Não vamos

aqui pregar que se pode parar o que está sendo feito. O Governo tardou nas

medidas, embora tenha sido alertado, e a culpa não é dos órgãos técnicos — tipo

ONS e ANEEL, que são coadjuvantes —, embora tenham co-responsabilidade,. A

culpa é da política macroeconômica e, em particular, do Ministro da Fazenda, que

defendeu compromissos com o FMI que proibiam investimentos nas estatais e

fomentavam a total privatização do setor elétrico. (Palmas.)

Neste momento, todos temos de cooperar. O Governo tomou medidas tarde

demais e tomou medidas erradas, mas é melhor alguma coisa do que nada. O



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 090.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 24/05/01 Montagem: José

455

mérito disso tudo: todos estamos preocupados. Esta Casa discute, o povo discute.

Há medidas possíveis? Sim. Como fazer? Com a indústria, tudo bem. As indústrias

negociam entre si a energia. É razoável. É preciso não parar a economia, não gerar

desemprego. Não há demagogia em não desligar fábrica, porque desligar fábrica é

gerar desemprego. Entretanto, pode-se fazer um pacto, juntando PROCON, CUT,

Força Sindical, FIESP, CNI, associação de consumidores intensivos, sociedade

brasileira, todos, enfim, para avalizar o que o Governo está fazendo. O que não

pode ser feito é jogar a conta toda no consumidor, em particular sobre o que

consome 50 quilowatts/hora por mês, que tem uma geladeira,  algumas poucas

lâmpadas e um chuveiro elétrico. O que ele pode fazer? Ou não toma banho, ou não

come, ou fica no escuro. O que ele pode desligar? Pode-se, por exemplo, usar

lâmpadas eficientes, que custam 20 ou 30 reais, enquanto a comum custa 1 real.

Quem pode ajudar nisso? As empresas elétricas, que se entupiram de dinheiro.

Peguem os balanços dos primeiros anos após a privatização e verão!

Não vou expor de público, mas fica à disposição dos Srs. Deputados análise

que nós, da COPPE, fizemos de uma empresa que em dois anos remeteu, após

colocar 500 milhões de dólares no exterior, 300 milhões de dólares. (Palmas.) É um

retorno incrível! Esse dinheiro deveria estar sendo empregado, agora, para trazer

navios de lâmpadas eficientes e distribuir para a população pobre. Aí, sim, ela

poderia economizar  20%.

Multar uma pessoa que está pagando a sua conta!? Quem  são os

inadimplentes? São as empresas. Temos um contrato de concessão em vigor.

Quem se comprometeu a garantir energia foram as empresas distribuidoras, que
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agora conseguem que o Governo vá ressarcir parte de suas perdas. Qual é o

capitalista que não tem perda? Meu pai era um pequeno negociante; ganhava muito

num ano, perdia no outro. Não fosse isso, seríamos ricos. Essas empresas só

querem ganhar!? Eu quero a minha energia, porque eu pago por ela. Ou, então,

vamos entrar em acordo sobre como dividir o prejuízo. Elas têm de colocar a mão no

bolso e não ter o desplante de pedir ressarcimento de perdas de receita pela própria

incompetência, porque elas viram que estava sumindo a geração e possuem licença

para gerar até 15%. Cadê essa geração? Sei lá para onde foram esses

investimentos todos. Foram para trocar relógio de pobre, para cobrar deles a

totalidade do consumo? Isso não me interessa. A Light fez investimentos absurdos

no Rio de Janeiro, colocando transformadores automáticos em linhas velhas, e os

mesmos desligavam toda hora. Isso é simplesmente burrice técnica estrangeira.

Então, prestem atenção, por favor: é preciso dividir melhor essa conta. Essas

empresas, multinacionais, estatais estrangeiras, entupidas de dinheiro, podem

participar também do prejuízo. Em segundo lugar: desligar a energia elétrica de uma

família durante três ou seis dias!? É  inadmissível! Não é possível! (Palmas.)

Os senhores imaginem: pessoas como nós, que trabalham o dia inteiro. Se

desligarem a luz,  paciência. Vamos comer num restaurante. Mas os pobres

brasileiros não comem em restaurantes. E se houver pessoas idosas ou crianças em

casa? Três dias no escuro. O que é isso? Os alimentos apodrecem. Isso é stalinismo

ao contrário. Esses indivíduos tecnocratas se trancaram numa sala e saíram com

essas medidas sem consultar a sociedade brasileira, sem consultar os senhores.
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É hora de fazer um pacto nacional. Não podemos parar essas medidas.

Temos de modificá-las. Neste instante, seria irresponsável parar as medidas. A

população e a indústria estão atentas para isso. É preciso corrigir os erros e nos

prepararmos para o pior. Se não der certo, e a energia tiver de ser cortada, temos de

garantir que hospitais funcionem e alimentos que estejam em frigoríficos, armazéns

e supermercados não apodreçam. E quem tem de fazer isso? O Governo. Com

quem? Juntamente com as empresas elétricas inadimplentes, que não cumpriram os

termos do contrato que assinaram. Não vale lei de oferta e procura, quando se

assina um contrato. A energia está escassa? Por que não investiram? Por que não

financiaram produtores independentes? Quando compramos um móvel numa loja, e

pagamos por ele, não vale o lojista dizer: “O senhor não vai receber o móvel, porque

não tenho madeira”. Ué! Como, então,  vendeu o móvel? Por que entraram no leilão

e compraram barato as empresas estatais brasileiras e agora não têm competência

para gerar energia?

Ora, o Governo brasileiro, em nome da sociedade, tem de cobrar dessas

empresas que desembolsem dinheiro e livrem o povo mais pobre dessas restrições.

Muito obrigado. (Palmas).

O SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) – A Mesa agradece a V.Sa. a

exposição.

Dando seqüência à lista de oradores, chamamos o Dr. José Sidney Colombo

Martini, Presidente da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista,

convidado da Câmara dos Deputados por indicação da Liderança do PSDB.

(Pausa.)
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Na verdade, vamos passar a palavra ao Dr. Silvio Aleixo, representante do

convidado anunciado.

O SR. SÍLVIO ALEIXO – Boa tarde a todos. Sr. Presidente, Srs. Deputados,

neste ato estou representando o Secretário de Energia do Estado de São Paulo, Dr.

Mauro Arce, e também o Dr. Sidney Martini, Presidente da CTEEP.

Inicialmente, desejo fazer apenas algumas considerações a respeito do

Estado de São Paulo e, depois, discorrer sobre a nossa posição com referência ao

modelo.

Quando da posse do Governador Mário Covas, em 1995, nós, do Estado de

São Paulo, recebemos determinação de S. Exa., no sentido de não começar obras

novas enquanto não estivessem concluídas as já iniciadas. Economizamos ao

máximo, com o firme propósito de seguir a orientação recebida.

No Estado de São Paulo, a criação do Programa Estadual de Privatização —

PEP —, através de lei de 1996, teve como objetivos gerais: passar à iniciativa

privada a execução de atividades econômicas exploradas pelo setor público; permitir

à administração pública a concentração de esforços e recursos nas atividades em

que a presença do Estado fosse indispensável; contribuir para a redução da dívida

pública, concorrendo para o saneamento das finanças do Estado.

Com esses objetivos, o Estado de São Paulo, desde 1998, privatizou as

quatro distribuidoras do Estado — ELETROPAULO, CPFL, Bandeirantes e ELETRO

— , as duas geradoras do Estado de São Paulo — Paranapanema, Tietê — e

recentemente, em 1999, também a COMGÁS. Com  isso, o Estado de São Paulo

conseguiu sanear  parcela da sua monstruosa dívida naquele momento.  Pretendeu
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o Estado estimular a competição, conforme o modelo propunha,  e a partir daí CESP

passou a ser o alvo da próxima privatização.

O Estado de São Paulo também criou, em 1998, a CSPE — Comissão de

Serviços Públicos de Energia, órgão através do qual atua firmemente no propósito

de seguir  as determinações da ANEEL. Estamos trabalhando em conjunto.

Permanece com o Estado a EMAE — Empresa Metropolitana de Água e

Energia Elétrica, que tem o objetivo de gerar energia elétrica, de controlar das

cheias e também de proceder ao abastecimento urbano.

Permanece também com o Estado as empresas de transmissão

remanescentes da CESP e da ELETROPAULO.

Para que se tenha idéia, quando Mário Covas assumiu o Governo do Estado

de São Paulo em 1995, a CESP tinha 5 usinas paradas: Porto Primavera, Canoas I,

Canoas II, Taquaruçu, Rosana e Três Irmãos, basicamente. Naquela oportunidade,

a empresa tinha 12 bilhões de dólares de dívida; hoje, a dívida da CESP está em 3,7

bilhões, visando abater a dívida dessas empresas.

O processo de privatização da CESP foi estancado tendo em vista o problema

do racionamento que estamos vivendo, mas  nós o retomaremos.

Com referência à questão do modelo que está sendo colocado em prática,

hoje verificamos que ele se baseia em quatro pilares: a desverticalização do setor; a

geração, coisa que estamos vendo que não está acontecendo; a distribuição e

transmissão neutra, que permanece com o Estado; e a concorrência na geração.
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O que temos privatizado hoje? Oitenta e cinco por cento da geração continua

estatal. Logo, somente 15% foram privatizadas. Foram privatizadas a GERASUL, a

Tietê e a Paranapanema.

O Governo do Estado de São Paulo, no caso da Tietê e da Paranapanema,

colocou no edital que durante 8 anos será preciso aumentar sua capacidade em

15%. E para os senhores verificarem como a exigência funcionou, basta dizer que a

GERASUL aumentou a sua capacidade em 36% desde a privatização. Portanto, o

processo de privatização em nada impediu a questão da expansão. Pelo contrário,

as que mais investiram foram as privatizadas.

A CESP, de 1995 até o ano de 2000, aumentou sua capacidade em 2.380

MW. Ou seja, houve um aumento de quase 30% da sua capacidade de 1995 para

cá.

No caso da distribuição,  80% hoje está privado e 20% ainda é estatal.. No

tocante ao modelo, a conclusão a que chegamos é de que há necessidade de fazer

alguns ajustes, mas não necessariamente reformulá-lo totalmente. É preciso

estruturar a questão das tarifas e investir basicamente em térmicas e gasosas,

incentivando a geração descentralizada.

O potencial de biomassa só no Estado de São Paulo é enorme. Fica em torno

de  3.000 MW.

Na co-geração, a curto prazo, a capacidade de investimento é de 1.500 MW,

com tarifas competitivas.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 090.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 24/05/01 Montagem: José

461

Pode-se ainda alcançar maior eficiência no setor dos equipamentos, trabalhar

relativamente à conservação e racionalização de energia e atuar na questão da

energia solar e da fotovoltaica.

Na linha de transmissão também, setor em que o Governo Federal já está

atuando.

Para os senhores terem idéia do que isso representa, no Estado de São

Paulo, de 1995 para cá, considerando todas as empresas do setor, inclusive as

estatais, nos 5 últimos anos foram investidos 8,5 bilhões de reais.

Em termos de Brasil, para os senhores terem  idéia, não só houve o aumento

da capacidade, como a disponibilidade de energia do Governo Federal evoluiu.

No qüinqüênio 1991 a 1995, havia 5.897 MW. De 1996 a 2000, foram

destinados ao setor 15.502 MW. Ou seja, houve agregação, de 1995 a 2000, de

162% de capacidade. Disponibilizou-se a capacidade instalada, foi construída um

linha de transmissão e houve aquisição de energia da Argentina.

A previsão de aumento da capacidade instalada de 2000 a 2005 é de 25.093

MW, ou seja, 62%. Isso corresponde a 3.100 MW.

A disponibilidade do sistema elétrico do Governo Federal de 2001 a 2005 está

prevista em 5.000 MW ao ano. Hoje existe um débito, mas a exigência está em torno

de 4.500 MW.

Há também a questão das chuvas. De acordo com dados do ONS, nos

últimos 50 anos, houve redução de 50% nos índices pluviométricos. É preciso

analisar os Rios Paranaíba, Grande e São Francisco, que respondem por quase

80% da capacidade de armazenamento do Brasil.
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Ao longo do tempo, não houve chuva constante. Houve, muitas vezes, atraso

em obras de geração e transmissão, o que ocorreu não apenas em função das

condições dos riscos cambiais da parte térmica. Estamos verificando que as

questões ambientais são muito sérias e precisam ser levadas em consideração no

planejamento.

Para os senhores terem  idéia, a linha de Furnas que liga Tijuco Preto-Itaberá

ao Sul ficou quase um ano parada por causa de um processo patrocinado pelo

Ministério Público impetrado por  determinado Município.

Passo aos senhores alguns dados do que isso representa nos próximos anos.

A ANEEL, em 1999, licitou e autorizou 3.732 MW  a partir de novas usinas, tanto

térmicas como de geração. Também autorizou em 2000 12.254 MW. Em 2001,

estão previstas novas autorizações, no total de 11.607.

Temos realmente em 2000, 2001 e 2002 uma sedimentação no sentido de

que há necessidade de cooperação de toda a sociedade para, a partir de 2003,

termos tranqüilidade quanto à  capacidade produtiva de energia restabelecida.

Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY - Sr. Presidente, apenas para

esclarecer, foi dito que Taquaruçu, Rosana e Três Irmãos eram usinas paralisadas,

mas isso não é verdade. (Palmas.) Colocamos em Taquaruçu, Rosana e Três

Irmãos nove turbinas, que geram 800 megawatts. (Palmas.) Só não colocamos a
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turbina reserva, que depois foi acrescentada, para terminar a usina. Quero deixar

isso bem claro.

As obras de Porto Primavera foram retomadas no meu Governo, e foram

terminadas as obras civis; só ficou faltando instalar as turbinas e encher o lago. Faço

este esclarecimento porque dão a entender que o setor estava todo paralisado

quando se fez a privatização, e que com o dinheiro da privatização tudo deslanchou,

o que não é verdade. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) – Tem a palavra o Sr. José

Valter Bautista Vidal, engenheiro e professor da Universidade de Brasília — UnB,

que foi convidado pela Câmara dos Deputados, por meio da Liderança do PL. V.Sa.

disporá de até dez minutos.

O SR. JOSÉ VALTER BAUTISTA VIDAL - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

evidentemente, minha contribuição, nesse breve intervalo de tempo, é irrisória.

Tenho três mil páginas escritas sobre essas questões e pouco poderei falar neste

momento. Por isso me concentrarei na questão geopolítica.

Na realidade, a humanidade está quase à beira de grande colapso energético

dos combustíveis fósseis e de colapso ambiental com o desequilíbrio termodinâmico

da ecosfera, provocado pela queima dos combustíveis fósseis.

A questão dos combustíveis fósseis é tão grave que a região que detém 85%

do que sobra de petróleo no mundo é hoje ocupada pelo exército norte-americano. A

questão do petróleo é militar e com isso se consegue manter essa pseudomoeda de

referência internacional, porque é a única que compra petróleo, embora seja em

90% não-consistente com riqueza. Também os gastos, as despesas militares
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representam subsídio acima de cem dólares por barril de petróleo que os Estados

Unidos importam.

Com respeito ao carvão mineral, as grandes organizações mundiais, todas

norte-americanas, exigem que se reduza em 80% sua queima. Ora, como os

Estados Unidos, que dependem em 82% da geração de sua energia elétrica de

combustíveis fósseis, principalmente do carvão mineral, vão reduzir em 80% a

queima do carvão mineral?

Por isso o Sr. George Bush rejeitou o Protocolo de  Kyoto, porque os Estados

Unidos entrariam em colapso, uma vez que sua energia elétrica é produzida de

combustíveis fósseis. Nesse contexto e com a débâcle da fissão nuclear pelos

grandes riscos que representa e por esse monstro radioativo que é o plutônio — um

micrograma mata uma pessoa e seis quilos matam a humanidade inteira, além do

que tem vida média de 130 mil anos, o que significa que durante 500 mil anos esse

produto artificial continuaria matando —, a única solução, se os princípios da

termodinâmica continuam válidos para o mundo, é o reator a fusão nuclear. E só

uma Nação do mundo detém esse reator: o continente brasileiro dos trópicos. Esse

reator joga sobre o continente brasileiro por dia quantidade de energia equivalente a

350 mil usinas de Itaipu, a maior do mundo, funcionando 24 horas.

Como um País que detém essa magnificência de energia entra em colapso

estúpido, calculado, insano?! (Palmas.)

Evidentemente, essa imensa quantidade de energia que incide sobre os

trópicos, e somos o continente tropical, é a única solução para retirar o mundo desse
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projeto suicida dos combustíveis fósseis, porque, sendo finitos, não se garante sua

continuidade. Acabou, o mundo desmonta.

Chamo esta Casa para que o Brasil desempenhe ante o mundo sua grande

responsabilidade de resolver para sempre essa questão terrível da energia.

A energia é o símbolo máximo do poder; nada, nada, do cosmo ao átomo,

nenhuma atividade econômica ou não existe sem energia. Energia é tão ou mais

importante do que o oxigênio. Faltou energia, é o colapso, inclusive da vida.

A sociedade brasileira tem responsabilidade incomensurável com a

humanidade e, claro, passará a ser rapidamente grande potência mundial, talvez a

maior, porque tendo energia, tem poder.

Então, todo esse processo de desmantelar internacionalizando, não é

privatização; é internacionalização. Inclusive para grupos suspeitos. (Palmas.)

O que conseguimos fazer é uma traição nacional! É uma traição nacional! E,

claro, vai deixar a humanidade em situação muito perigosa. Aquelas guerras que há

trinta anos ocorrem no Oriente Médio, continuadamente, aquilo é guerra da energia

do passado. Onde se localizam as guerras da energia do futuro? No nosso

continente! Na nossa Amazônia! Se não defendermos isso, vão nos matar para eles

sobreviverem.

Está na hora de os brasileiros se unirem, levantarem a cabeça e dizerem para

essas decrépitas nações hegemônicas que não têm energia, minério nem água:

sentem aí e conversem. Nós somos generosos.
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Meus amigos, está na hora de a sociedade brasileira e esta Casa, Sr.

Presidente, assumirem papel fundamental não só com o povo brasileiro, mas

também com a humanidade.

Não preciso falar mais nada. Obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) – Agradecemos ao Prof.

José Valter Bautista Vidal.

Esta Casa recebe todos os senhores com muita satisfação e alegria. E para o

bom andamento dos trabalhos, queremos ressaltar que os aplausos são muito bem-

vindos, mas solicitamos que as manifestações se restrinjam aos aplausos.

Dando seqüência à lista de inscritos, passamos a palavra ao Dr. Edson

Franco, Presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior

— ABMES, convidado pela Câmara dos Deputados por meio da Liderança do

Governo no Congresso Nacional.

S.Sa. dispõe, como os demais oradores e convidados, de até 10 minutos.

O SR. EDSON FRANCO – Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e

senhores, quero agradecer o convite que me foi formulado e, ao mesmo tempo,

apresentar-me diante desta Casa para que saiba das responsabilidades do cargo

que ocupo.

Sou Presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino

Superior, entidade que congrega cerca de 400 instituições universitárias, centros

universitários ou faculdades isoladas. Mas sou também Reitor da Universidade da

Amazônia, sediada em Belém do Pará. Esta universidade possui uma entidade

associada que se situa na cidade de Santarém, Estado do Pará.
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Os Parlamentares da minha terra aqui presentes sabem que já convivemos

com o corte no fornecimento de energia elétrica. A cidade de Santarém ficou

prejudicada durante cerca de 2 anos no fornecimento de energia, uma vez que a

Usina Hidrelétrica de Curuá-Una não conseguia mais abastecê-la.

Venho a esta Casa dar o testemunho das conseqüências no campo

educacional desse não-fornecimento de energia elétrica.

Por 3 anos, essa faculdade sediada em Santarém obteve no Exame Nacional

de Cursos, o chamado Provão, as piores notas, porque em educação três coisas são

fundamentais: ritmo, compasso e pauta.

Lamentavelmente, com a interrupção do fornecimento de energia elétrica por

cerca de 12 horas sucessivas na cidade de Santarém, nossos estudantes ficaram

absolutamente defasados no conhecimento, em que pese a todos  nossos esforços.

Mas como instituição educacional não somos fornecedores, transmissores nem

distribuidores de energia elétrica.

Todos os que vieram a esta tribuna foram unânimes em afirmar que a

situação do momento é gravíssima. E para resolvê-la  precisamos colaborar.

Não importa se os motivos apresentados pelo Governo são verdadeiros ou

não, se as justificativas são plausíveis ou não. Não entro neste detalhe. Mágoa é um

sentimento do passado, medo é um sentimento do futuro.

Não adianta chorar sobre a situação passada. Adianta, sim, trabalhar para

que esse medo desapareça. É neste sentido que tenho certeza de que as

instituições educacionais de nível superior colaborarão até o limite de suas
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possibilidades  a fim de contribuir para a redução do potencial de gastos no campo

da energia.

Devo lembrar, Sr. Presidente, que a minha universidade está sediada no

Estado do Pará, onde se localiza a Usina Hidrelétrica de Tucuruí. Nós, paraenses,

ficamos com as migalhas de Tucuruí, uma vez que, pelo sistema de interligação e

transmissão, boa parte da energia ali gerada, talvez a maior parte, é repassada para

os demais Estados da Federação.

Quero me ater fundamentalmente nos minutos que me sobram ao programa

de redução do consumo de energia elétrica. O Governo Federal instituiu quatro

categorias de consumidores: os residenciais, de baixa tensão; os industriais e os

comerciais, de alta tensão, e os rurais. Esqueceu-se, certamente, de uma quinta

categoria, indispensável na formulação de um programa de redução de fornecimento

de energia elétrica.

Sr. Presidente,  quero sugerir que se crie uma quinta categoria: a categoria

das instituições educacionais e dos hospitais públicos e particulares. Não há

condições, numa educação sem ritmo, sem compasso e sem pauta, de fazermos

alguma coisa coerente em termos de qualidade.

Sugiro a esta Comissão Geral que encaminhe ao Governo — que não está

aqui presente, lamentavelmente — a presente proposta, considerando-se que nossa

obrigação é de fazer qualidade na educação e não e fornecer energia para manter

nossas instituições. Cerca de 80% do alunado no ensino superior particular gravita

no ensino noturno.
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Sr. Presidente, é impossível que esse programa não cogite dessa quinta

categoria, que não é uma terceira via, porém é a mais necessária para nosso País

resgatar sua condição social. Imagino que, criada essa categoria, não se conceba

um paralelo para o ano 2000 dos meses de férias, o que certamente dará uma baixa

média de consumo de energia.

Não vou falar sobre corte nem sobre multa, Sr. Presidente. Acredito que são

matérias que não podem ser consideradas com coerência no nosso País. Refiro-me

ao problema todo que mais tarde vamos sentir decorrente de queda de qualidade

ainda maior do ensino noturno no nosso País.

Não tenho autoridade para falar sobre hospitais, mas, como educador,

considero fundamental que o Governo crie essa quinta categoria. Da mesma forma,

nós nos comprometemos a lutar pela redução do consumo de energia, como já foi

aqui amplamente referido.

Tenho fé, Sr. Presidente, nos trabalhos desta Comissão. Eu gostaria que o

Ministério da Educação também colaborasse conosco, como voz ativa perante o

Governo, para sentir a necessidade da criação dessa quinta categoria. Não imagino

que se possa supor que multas tenham de ser repassadas por nós mesmos aos

nossos alunos, o que seria cruento e dramático para uma sociedade que na

instituição particular já convive nos limites máximos do poder aquisitivo.

O desejo e a esperança, Sr. Presidente, são dois ventos necessários para a

viagem da vida. Palavras podem ser muralhas, mas também podem ser estradas.

Estas que eu aqui expresso muito espero  sejam estradas a percorrer para a solução

do problema que nós todos temos em mãos. Pensando como o filósofo Sêneca, do
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século I, não desejaria sofrer antes de ser necessário, porque não desejo que as

instituições educacionais sofram mais do que o necessário.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) – Muito obrigado a V.Sa.

Passamos a palavra ao Dr. Luiz Gonzaga Ulhôa Tenório, Diretor da

Federação Nacional dos Urbanitários, convidado da Câmara dos Deputados por

indicação da Liderança do PSB.

S.Sa. disporá de até 10 minutos.

O SR. LUIZ GONZAGA ULHÔA TENÓRIO – Sr. Presidente, quero expressar

minhas saudações a esta importante iniciativa da Câmara dos Deputados; aos

Parlamentares especialistas e aos trabalhadores da ELETRONORTE. Senhoras e

senhores, iniciarei a minha intervenção encaminhando a V.Exa., Sr. Presidente, para

que entregue ao Presidente do Congresso Nacional, as propostas da Central Única

dos Trabalhadores, em nome do seu Presidente, João Antônio Felício.

O documento incorpora uma série de propostas de especialistas do setor,

mas fundamentalmente expõe duas grandes reivindicações: a primeira, a suspensão

do processo de privatizações em curso que, conforme anunciado hoje na imprensa,

o Governo se propõe a manter; a segunda, em razão da gravidade e dos impactos

desta crise na atividade econômica do País, a estabilidade no emprego para todos

os trabalhadores que vão ser, com certeza, prejudicados pelo  desaquecimento da

atividade econômica. Para nós este é aspecto fundamental, porque já se prevê uma

avalanche de demissões neste País com conseqüência do racionamento.
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 Recebemos agora a informação de que hoje no País o comércio não vendeu

um eletrodoméstico. Ninguém está vendendo absolutamente nada que consuma

energia. E o impacto disso na cadeia produtiva é muito grande.

As informações que o companheiro Roberto Araújo não pôde passar estão

disponibilizadas no site: wwwilumina.org.br. É importante consultá-lo, já que são

muito úteis as informações que oferece.

No início do processo de privatizações, lá pelos idos de l993/l994, houve

grande mobilização de vários segmentos da sociedade e dos trabalhadores que

anunciavam que o modelo da forma como estava sendo concebido e implementado

iria trazer, com certeza, conseqüências gravíssimas para o setor e para o País.

Esta é, portanto,  uma crise anunciada, porque o Governo utilizou argumentos

pontuais de que haveria vantagens comparando-se o modelo que tínhamos e o

aumento dos investimentos no setor. Mas os argumentos nessa linha caem por terra

quando   desafiamos o Governo a dizer quanto foi que a empresa privada e os

grupos ou megagrupos multinacionais trouxeram de investimento para cá.

O dinheiro investido na pequena expansão do setor foi do BNDES. Na

margem, investiu-se algum dinheiro dos grupos privados. Mas, como existe a lógica

de que o Estado brasileiro não pode investir em empresa pública, porque isso é

contabilizado pelo FMI como déficit público, emprestou-se dinheiro a rodo para

empresas privadas — como já foi dito pelos expositores que me antecederam —,

que não geraram absolutamente nada de substantivo para agregar energia nova ao

sistema. Está sendo usado dinheiro público. (Palmas.)
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Por outro lado, por não se permitir, e o Governo agora constata isso, a

destinação de investimentos para empresas públicas, por determinação do FMI,

reitero, a crise prevista agora está instalada.

O Governo disponibilizou algo em torno de 7 bilhões de dólares para

investimento na ponta privada do setor. Os contratos de concessão administrados

pelo Governo em nenhum momento obrigaram as empresas a fazer os

investimentos, ainda que, como afirmou o Prof. Luiz Pinguelli Rosa, elas tivessem

possibilidade de até investir 30% da geração da sua energia disponível, enfim.

Sobre a qualidade dos serviços, as distribuidoras de energia elétrica hoje no

Brasil estão disputando o troféu rainha das trevas, porque nunca se prestou serviço

tão ruim à população como esse que as empresas distribuidoras estão prestando em

todo o território nacional.

A questão da tarifa já foi exposta aqui pelo Prof. Pinguelli, pelo Prof. Roberto

Araújo. O aumento real médio da tarifa de distribuição, acima da inflação, desde a

privatização, foi de 70%. No caso da Light, no Rio de Janeiro, a população de baixa

renda teve aumento de mais de 300% na sua conta de luz. E a qualidade dos

serviços, em contrapartida, caiu assustadoramente.

Quanto à questão da tarifa Paris/Rio, o professor já falou que é de 95 dólares

para nós e 75 dólares para eles, com manutenção de emprego. Aqui, neste País,

tivemos, de 1994 para cá, a perda de 100 mil postos de trabalhos diretos nas

empresas do setor elétrico. Tínhamos 230 mil trabalhadores e hoje temos 105 mil

trabalhadores.
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Há uma precarização absurda das relações de trabalho. Nunca se morreu

tanto por falta de segurança no trabalho no setor elétrico. Desde sua privatização há

3 anos,  morreram 25 trabalhadores diretos da COELCE,  uma das principais

candidatas à rainha das trevas do setor.  Índices de  40 anos atrás voltaram a repetir

agora.

Argumentava-se que a privatização iria trazer desenvolvimento da cadeia

produtiva industrial, permitindo-se a redefinição da política industrial para o setor,

com aportes significativos para o desenvolvimento tecnológico.

Hoje se importa poste do Chile, fusível da Alemanha, interruptor — fabricado

aqui há décadas — de países do exterior, o que prejudica a geração de renda e

emprego e acaba com importantes setores da indústria. A Light, por exemplo,

importou um software, já produzido aqui há mais de duas décadas, por 32 milhões

de dólares. (Palmas.)

São atitudes como esta que criam impacto terrível na engenharia nacional,

que está decadente por conta dessas políticas antinacionais e irresponsáveis do

Governo Federal. O pior é que tudo isso foi anunciado. A culpa não é de São Pedro,

a culpa é de Fernando Henrique Cardoso, sem dúvida alguma. (Palmas.)

Nós perdemos nossos empregos, os trabalhadores foram chamados de

corporativistas e fizeram ouvidos de mercador aos nossos alerta. Compartilhamos

com setores importantes da sociedade a indignação pelo desmonte da capacidade

de um dos mais eficientes e complexos sistemas elétricos jamais pensado no

planeta. Fizeram ouvidos de mercador às nossas advertências, suprimiram nossos

empregos, mas não nos vão tirar a dignidade.
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A crise está instalada, e os trabalhadores do setor elétrico, mais uma vez,

serão chamados e, com certeza, estarão disponíveis para ajudar a sociedade a

atravessar este período difícil. Mas não podemos deixar de denunciar nunca o crime

cometido pelo Governo Federal, que tinha todas as informações necessárias para

tomar as devidas providências. (Palmas.)

Em junho do ano passado, nesta Casa, o aqui presente Deputado Salatiel

Carvalho, então Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, juntamente

com o Deputado Luiz Antonio Fleury e vários outros Parlamentares promoveram um

seminário de caráter internacional — a esse respeito vejam o livro sobre a ameaça

de colapso energético que está circulando.

As conclusões foram levadas ao conhecimento do Governo. No entanto, há

um mês,  o Presidente da República disse que não sabia de nada, que a crise foi

uma surpresa para ele, o que é um absurdo.

Temos de cobrar a responsabilidade do Governo nessa crise, de todas as

formas e com toda a nossa indignação. Vamos atravessar o período de crise, sim,

mas há que ficar bem claro quem é o responsável por ela, responsabilidade que não

cabe aos trabalhadores ou à sociedade.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) – Obrigado a V.Sa.

O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA – Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) – Tem V.Exa. a palavra.
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O SR. DEPUTADO HAROLDO LIMA – Sr. Presidente, percebo que o

avançar da hora faz com que algumas pessoas se retirem do plenário. Portanto,

antes de que mais pessoas se vão, quero  chamar a atenção dos presentes para

que o fato de que Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sr.

Alcides Tápias; o Ministro de Minas e Energia, Sr. José Jorge; o Ministro do

“Apagão”, Sr. Pedro Parente, assim como o Presidente da PETROBRAS, todos

foram diretamente convidados pela Comissão de Minas e Energia a participar desta

Comissão Geral.

O fato de nenhum deles ter comparecido e sequer apresentado justificativa ou

explicação a esta Casa, a mim parece ser inequívoca demonstração de

menosprezo, desprezo, desconsideração à Comissão e à Casa e, principalmente, ao

povo brasileiro, que, por meio desta Comissão, aqui discute o assunto. (Palmas.)

Por outro lado, é uma demonstração inequívoca de que o Governo não tem

nada a dizer sobre esse assunto, não quer conversar sobre ele com o povo

brasileiro nem com seus representantes.

Quero manifestar de forma clara o nosso protesto enérgico por esse

procedimento iníquo. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) - Com a palavra o Dr.

Germano Lambert Torres, Pró-Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação da Escola

Federal de Engenharia de Itajubá. O Prof. Germano Lambert Torres é convidado da

Câmara dos Deputados para esta reunião de Comissão Geral por indicação da

Liderança do PSDB.

S.Sa. dispõe de até 10 minutos para sua exposição
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Temos apenas mais três expositores convidados. Em seguida, passaremos a

palavra aos Srs. Parlamentares inscritos.

O SR. GERMANO LAMBERT TORRES – Sr. Presidente, Excelentíssimos

Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores, a questão energética é fundamental

para todos os países, pois nela se apóia seu desenvolvimento e sua riqueza. Em

nosso País, não poderia ser diferente. Por isso, a realização de debate sobre o tema

é fundamental, notadamente nesta Casa, que tem relevante papel no processo, pois

é a caixa de ressonância dos anseios da sociedade brasileira.

Os dados e fatos que relatarei são fruto de análises e experiências com o

setor elétrico, do qual a universidade está acostumada a confrontar dados,

estatísticas e tabelas. Portanto, sem nenhuma conotação partidária ou ideológica,

apenas técnica.

Devo inicialmente me reportar ao final da década de 80, quando técnicos do

sistema elétrico já alertavam para a grande dependência energética brasileira aos

recursos hídricos. Naquela ocasião, planos de instalação de novas usinas térmicas,

fossem elas convencionais, com gás ou carvão, ou não-convencionais, com energia

nuclear, surgiram. Naquela época, eles foram torpedeados por vários segmentos da

sociedade, devido à agressão que poderiam produzir ao meio ambiente, à baixa

qualidade ou ao alto preço de suas energias primárias. As usinas hidrelétricas eram

brindadas como não-poluidoras, de construção e funcionamento amplamente

conhecidos da comunidade científica e que tinham uma energia primária barata e,

principalmente, nossa.
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Ao final da década de 80 começo da década de 90, os técnicos do Governo

tiveram de tomar uma outra decisão: continuar a investir vultosas quantias públicas

nos sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, da ordem

de 12 a 14 bilhões de reais — equivalentes aos valores de hoje, dependendo da

parcela que se somasse — e que deveriam ser da ordem de 14 a 16 bilhões anuais

na década de 90 ou, então, abrir o sistema para investimentos privados.

Hoje, contabilizando-se os investimentos governamentais na década de 90,

verifica-se que eles ainda são da ordem de 7 a 8 bilhões de reais por ano.

Ora, ilustríssimos Deputados, senhoras e senhores, como é sabido, os

investimentos da ordem de 14, 15 ou 16 bilhões de reais necessários deveriam sair

da área de educação, de transporte e de saúde, para ficar somente nesses três

setores.

Com o advento do capital privado no setor elétrico vieram também para o

setor as regras de mercado e a economia virou um negócio. Como tal, ela deve ter

regras claras, pois a falta de transparência cria intranqüilidade no mercado e o

investidor passa a não mais se sentir seguro levando seu capital para outras

aplicações.

Por outro lado, as características do nosso sistema elétrico são

completamente diferentes das características dos outros sistemas de livre acesso

que encontramos no mundo. A base hidrelétrica, usinas em cascata de diferentes

empresas e a distância entre as gerações e os centros de consumo são algumas

das características que diferenciam o nosso sistema de outros. E ainda, por  decisão

governamental, o processo de privatização iniciou-se antes de todas as regras
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estarem claramente definidas. Isto tem levado os técnicos a regulá-lo em pleno

exercício das operações; fato que só é possível devido à alta capacidade técnica

nacional, reconhecida mundialmente.

Logo, Sr. Presidente, ilustríssimos Deputados, isto nos remete a outra

questão: como essa capacidade técnica disponível na engenharia nacional não pôde

antever ou evitar essa crise?

 A resposta a essa pergunta é que existiram estudos que mostravam a

necessidade de construção de usinas de grande porte, como, por exemplo, a Usina

de Belo Monte, que estaria entrando em funcionamento ao final da década de 90,

aportando mais de 11.000 megawatts ao sistema, mas que foi barrada por

problemas ambientais.

Também o Programa Prioritário de Termeletricidade é outro exemplo de

medida sugerida por técnicos do setor mais recentemente. Poderíamos citar

inúmeras outras sugestões e estudos que foram realizados ao longo da década de

90.

Assim, o problema passou a residir no custo de cada solução e na propensão

ao investimento. Faz-se mister responder a seguinte questão: a crise ocorreria se

chovesse no primeiro trimestre deste ano o mesmo que vinha chovendo em média

nos últimos anos? A resposta é: talvez. E mais, não necessitaríamos realizar os

investimentos de vulto que aconteceram. Isto ocorreu nesta mesma época, em 1999

e 2000. Somente por exercício, imaginem os senhores se as 49 termelétricas do

Programa Prioritário estivessem em operação e os reservatórios estivessem com

água em abundância, prontos para gerar eletricidade, como está ocorrendo nas
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Regiões Norte e Sul. Neste momento, estaríamos aqui discutindo o porquê de

estarmos pagando energia elétrica mais cara — que viria do gás —, se temos água

para turbinar. Discussões macroeconômicas não são fáceis, e suas decisões são

muito mais difíceis de serem tomadas.

Outra pergunta que insiste em reverberar: daria para antever a crise de água

nos reservatórios? Observando-se as séries históricas, vemos que no ano de 1999 o

esvaziamento dos reservatórios foi maior. Terminamos esse ano com o nível dos

reservatórios da Região Nordeste a 21,8% e da Região Sudeste/Centro-Oeste a

18,1%. Em dezembro de 2000, os níveis estavam acima desses valores: o Nordeste

passou para 36,8% e o Sudeste/Centro-Oeste para 28,5%,  com tendência a

crescimento. Mas não tivemos realmente chuvas neste primeiro trimestre, o que

agravou a situação.

Não eximindo de culpa nenhum dos agentes envolvidos no processo, é

importante notar, senhoras e senhores, que o momento não é de se achar culpados,

pois isto consome tempo e energia que devem ser utilizados para se encontrar

soluções para a crise com o mínimo de transtorno à população.

As diversas áreas governamentais, os três Poderes da União e os diversos

agentes da sociedade devem envidar todos os esforços para que o Plano de

Racionalização do Consumo de Energia Elétrica obtenha sucesso. Isso é vital para

que os destinos do nosso País, da economia brasileira e a viabilidade da nossa

sociedade sejam conservados.

É importante concitar a sociedade a dar sua resposta positiva ao plano,

mostrando os gravíssimos problemas que poderão advir caso ele não dê certo.
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Tenho a certeza de que a população brasileira vai responder positivamente mais

uma vez. Aliás, vários indícios já começaram  a acontecer, como é o caso da troca

das lâmpadas tradicionais por lâmpadas mais eficientes e o corte de alguns

consumos supérfluos em residências.

Concluindo, gostaria de deixar duas mensagens. A primeira é que devemos,

mais uma vez, aprender com a filosofia oriental. Ela tem o mesmo ideograma para

simbolizar as palavras crise e oportunidade: “A crise é sempre uma oportunidade

para melhorarmos como pessoa e como sociedade”. A segunda refere-se a uma

pessoa que, no passado, pertenceu a esta Casa e fundou a instituição à qual

pertenço: a Escola Federal de Engenharia de Itajubá. Refiro-me ao ex-Deputado

Theodomiro Carneiro Santiago, advogado que, no início do século passado, foi à

Europa com recursos próprios e de sua família e teve a larga visão de trazer uma

escola de engenharia para uma pequena cidade do sul de Minas Gerais, mostrando

que a engenharia era algo de essencial importância, mesmo a longo prazo, para a

sociedade brasileira. São dele as seguintes palavras: “ Revelemo-nos  mais por atos

do que por palavras, dignos de possuir esta grande Nação” .

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) - Concedo a palavra ao

Engº João Carlos Cascaes, representante do Conselho Regional de Engenharia e

Arquitetura do Paraná, convidado desta Casa por indicação da Liderança do PMDB.

S.Sa. dispõe de dez minutos para seu pronunciamento.

O SR. JOÃO CARLOS CASCAES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

companheiros, estamos aqui talvez por causa da reeleição do Presidente da
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República. Graças à reeleição de S.Exa., o Plano Real não teve lógica e sentido. A

desvalorização da moeda foi protelada. Essa desvalorização, quando veio, moeu

todos os projetos de construção de usinas e subestações e levou o País a assinar

um acordo com o FMI, no qual o Presidente e as autoridades monetárias diziam que

o Brasil não investiria e que privatizaria suas empresas de energia. Vejam bem o

prejuízo que estamos levando por conta de uma artimanha política que teve um

reflexo monumental em nossas vidas, na atual situação do País.

Privatizar Furnas, CEMIG, CHESF, ELETRONORTE é burrice elevada à

enésima potência. (Palmas.) Essas empresas, bem administradas, podem formar

uma base para todos os investimentos na área energética de que necessitamos.

Dito isso, gostaria de comentar outra questão. Será que no famoso modelo

em vigor para o setor energético ninguém notou quem é o responsável pelo

atendimento ao consumidor? A empresa de distribuição está impedida de gerar vigor

para o setor energético. Ninguém é responsável pelo atendimento ao consumidor? A

empresa de distribuição está impedida de gerar. Na plena aplicação do modelo,

pode gerar no máximo 30% das suas necessidades. A empresa de geração é

responsável apenas pelas suas usinas. A empresa de transmissão cuida apenas das

suas linhas. Quem cuida do consumidor? Vamos processar quem? O Presidente da

ANEEL? Será que ele vai pagar os prejuízos que todos tivermos pelas falhas de

planejamento? Infelizmente não posso mostrar os três dados de que disponho.

Planejar era imaginar um cenário e dizer: “Admitimos uma perda de carga, diante do

histórico de 5%, 10%”.
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O Presidente da República devia ter consciência do problema, porque

anunciou o programa emergencial de térmicas no início do ano passado. Com

certeza, já naquele momento, os especialistas deveriam estar informando S.Exa. de

que a situação era muito grave. Só que lamentavelmente ocorreram eleições no ano

passado. Foi isso, não é? Então, mais uma vez, as coisas são proteladas.

O Deputado Fernando Ferro mostrou ontem na Comissão de Economia,

Indústria e Comércio um relatório com a assinatura de todos os expoentes do setor

elétrico federal. No referido documento, eles diziam que estávamos diante de grande

crise. Protelar providências é uma tragédia!

A crise, o racionamento tende a ser infinitamente maior, porque simplesmente

as medidas corretivas foram proteladas. Isso é um absurdo! O povo brasileiro vai

pagar por esse crime de responsabilidade?!

Como nosso povo é bom! Suponho que os brasileiros, mais patriotas que

seus líderes que estão no comando do País, venham a aceitar o racionamento.

Pedem às autoridades que democratizem o racionamento, que os Estados e os

Municípios criem comissões para estudar o problema. Vamos estabelecer cotas por

Municípios e por regiões e deixar que as lideranças regionais e locais dividam,

decidam como fazer. Isso é democracia.

Não podemos continuar vendo um David Zylbersztajn quase rindo, dizendo

que vai desligar tudo se o consumo ultrapassar o estabelecido. Será que é sadismo?

Precisaríamos até fazer uma análise do comportamento psicológico dos nossos

líderes, porque parece que eles têm imenso prazer quando o povo sofre.
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Vimos aí as discussões sobre as empresas públicas, as famosas demissões,

o enxugamento. Parece que as empresas estatais agora só existem para a Bolsa de

Valores. O famoso, o famigerado 0800, que absurdo! Estamos condenando o nosso

povo mais humilde a procurar um telefone para dizer que está sem energia, sem

telefone, sem ônibus. Está faltando coragem para botar frente a frente o

representante da concessionária e o povo que ele atende. Isso tudo é o que

estamos vendo. E o nosso futuro imediato?

Tenho aqui um relatório de um congresso feito em Curitiba na semana

passada sobre a matriz energética. Vou passá-lo às mãos do Presidente da Casa,

para que S.Exa. distribua aos Srs. Deputados. O relatório contém sugestões, fruto

de importantes palestras a que assistimos. Essas palestras nos têm ajudado

tremendamente, inclusive no Estado do Paraná, na luta pela não-privatização da

COPEL, uma empresa enxuta — lamentavelmente enxuta muitas vezes pelos

conceitos capitalistas — que cumpre suas obrigações, tem várias atividades de

importância para o Estado do Paraná, e que agora, simplesmente por decisão do

Governador, sabe-se lá por que razões, vai a leilão. Temos de segurar isso.

Agradeço aos amigos do Ilumina, Dr. Luiz Pinguelli Rosa e outros, essa luta.

Vamos vencer.

Pessoal, há outras coisas. E o tal do ICMS? Os senhores já notaram a

incoerência do ICMS, que beneficia o consumidor e apena o produtor? Como vimos

agora recentemente, o Governador de São Paulo está superentusiasmado com o

aumento de tarifa, porque S.Exa. vai cobrar o ICMS em cima da tarifa com multa,
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sobretaxa e o diabo. E o produtor? E os Estados produtores? E o norte do Brasil,

que agora vai se tornar, de fato, uma tremenda fonte de energia para o Brasil?

Srs. Senadores, Srs. Deputados, abram os olhos. Precisamos de correções e

ajustes, no modelo, na lógica, na Constituição Federal. O Brasil é rico, gigantesco,

seu povo é maravilhoso, e o País não merece viver nessas condições, governado

por diretrizes economicistas importadas e teorias econômicas, sabe-se lá, de

Harvard — esses nomes complicados por aí afora. Nós nos esquecemos de que

somos um universo, um país capaz de produzir tudo o que consome.

Concluindo, Sr. Presidente, peço a todos nacionalismo e amor à Pátria. E,

nessa diretriz, vamos rever radicalmente as estratégias em torno da energia elétrica.

Não podemos continuar no escuro, precisamos encontrar luz no fim do túnel.

Acreditamos que a crise de energia vai iluminar o nosso povo.

Obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) – Logo após o

pronunciamento do último convidado inscrito, a palavra será concedida aos

Parlamentares autores do requerimento, ao Presidente da Comissão de Minas e

Energia e aos demais Deputados .

Concedo a palavra ao penúltimo orador, convidado da Câmara dos

Deputados para a reunião de Comissão Geral, por indicação da Liderança do PSDB,

Dr. José Walter Vasquez Filho, Presidente da Agência Goiana de Administração e

Negócios Públicos.

S. Sa. disporá de 10 minutos.
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O SR. JOSÉ WALTER VASQUEZ FILHO – Sr. Presidente, Srs.

Parlamentares, senhoras e senhores, procurarei ser o mais breve possível, sem

repetir questões já mencionadas.

Existem alguns pontos sobre os quais precisamos refletir no momento

histórico de buscar um novo modelo para o setor. Nosso setor ainda se ressente de

algumas questões que, apesar de  terem sido superadas na sua regulamentação,

ainda movem o dia-a-dia das cabeças dos trabalhadores e dos técnicos que lá

estão.

Fomos um setor de tarifa equalizada, de remuneração garantida, que premiou

a ineficiência e, em muito das  vezes, sequer se preocupou com seu usuário. Fomos

um setor que sempre olhou para seu próprio umbigo, um setor elitista, que, em

várias de suas revisões, sequer algum representante da comunidade foi convidado.

Imaginar que a questão energética é mera questão tecnológica ou técnica é

acreditar que a Construtora Camargo Corrêa jamais daria certo pelo simples fato de

o Sr. Sebastião Camargo não entender de cálculo estrutural, ou que o BRADESCO

seria um fracasso, porque o Sr. Amador Aguiar jamais freqüentou uma universidade.

As empresas estatais importantes no fortalecimento do setor, muitas vezes,

tinham a sua sociedade, a sua comunidade como a última das interessadas na sua

função. Muitas vezes serviam às empreiteiras, eram belos comitês eleitorais e

tinham a função de manter  privilégios.

Eu acho que este é um momento importante. E eu quero refletir sobre

observação feita pelo Prof. Luiz Pinguelli. Precisamos consultar a sociedade.

Precisamos de um pacto.
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 Nem tudo que é estatal serve à sociedade; nem tudo que é privado é

eficiente em termos sociais. Mais do que discutirmos a dicotomia entre estatal e

privado, precisamos inovar, buscar mecanismos claros de controle social. A questão

energética é muito importante para estar na mão de tecnocratas iluminados ou

apagados.

Precisamos basicamente que o novo modelo — e esta Casa tem  função

primordial nesta definição — esteja a serviço da sociedade, porque não se pode

considerar o ILUMINA estatal, mas tem papel social importantíssimo. Essa dicotomia

pode servir para algumas análises, mas, por mais que se queira discutir um novo

modelo, que não tenha controle social, será um modelo fadado ao fracasso.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) - Agradeço ao Sr. José

Walter Vasquez Filho a forma como utilizou seu tempo.

Após o último convidado, a Mesa dará a palavra aos autores do requerimento

de realização desta Comissão Geral, Deputados Fernando Ferro e Vivaldo Barbosa,

e ao Presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados.

Concedo a palavra ao Sr. Antônio de Pádua Loures Pereira, representante da

sociedade civil brasileira. O Sr. Antônio Pereira é convidado da Câmara dos

Deputados por indicação da Liderança do PSDB e disporá de dez minutos na

tribuna.

O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA LOURES PEREIRA - Boa noite, Sr. Presidente

dos trabalhos, Parlamentares e companheiros presentes. Evidentemente, todos que
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me antecederam levantaram assuntos fundamentais, e quase não há espaço para

que possamos fazer algumas observações.

Devemos sempre caminhar para frente, nunca nos esquecendo de olhar o

espelho retrovisor. Até os velozes carros de Fórmula 1 têm espelho retrovisor. Não

que tenhamos de repetir o passado, mas que observemos no passado aquilo que

nos possa ser útil no futuro.

Em 1879, tivemos o início da geração de energia elétrica no Brasil — e o

sistema era privado. No início do século passado, a Light se implantou no Brasil, no

Rio de Janeiro e depois em São Paulo. Em 1927, um grupo canadense se instalou

aqui. A energia, conforme foi dito, que é a seiva do desenvolvimento, foi aplicada

pela iniciativa privada.

Em 1930, no Governo Getúlio Vargas, o Brasil começou a se desenvo lver. E

verificou-se que aquela energia que o capital privado colocava à disposição da

sociedade era suficiente para o País crescer. Daí iniciou-se a implantação do

modelo estatal em 1934.

Agora, ao final da década, esse modelo foi absorvendo o privado. Com isso, a

iniciativa privada foi saindo do setor elétrico. Finalmente, no final de década de 80,

estávamos com todo o setor praticamente estatizado. Aí alguém disse: o modelo

estatal faliu, se exauriu. Não sei de onde tiraram isso, porque poderia ter dito assim:

alguém exauriu o modelo estatal.

Como neste País há dificuldade de se procurarem os responsáveis, não se

procurou o responsável que disse por que o modelo estatal se exauriu. Então,

iniciou-se o processo de privatização.
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Estou dizendo isso porque fui convidado a falar exatamente sobre o processo

de privatização. Se o modelo estatal se exauriu ou se exauriram o modelo estatal, é

uma tese a ser discutida aqui — e muito.

Então, alguém identificou este diagnóstico, já que ele se exauriu, não tem

capacidade para investir, não tem por que investir. Empresa quebrada não consegue

empréstimo. Quebraram as empresas estatais, em sua maioria.

Pois bem, a partir desse diagnóstico devemos privatizar. Olha, que beleza! O

capital privado vai entrar e investir no que o País precisa. Essa foi a tese, quando

deveria ser diferente: as estatais competentes e que estão investindo continuam, e

abram o modelo elétrico para a iniciativa privada. Esse é o modelo do Brasil, porque

o modelo da privatização é o dos lá de fora, que queriam tomar o setor elétrico.

(Palmas.)

Então, esse é o diagnóstico da coisa. O setor elétrico foi privatizado, não foi

aberto à iniciativa privada. Pior é que nesse modelo as usinas prontas, que

receberam investimentos do povo brasileiro, foram vendidas ao capital estrangeiro

com recursos do BNDES e com investimentos já praticamente todos pagos, de mão

beijada. Inclusive, foi pago ágio às usinas. Muito bem, foi vendida a usina tal, com

800% de ágio; depois, lei disse que o ágio poderia ser descontado no Imposto de

Renda. Isso, no mínimo, é algo semelhante a palhaçada. Desculpem-me o termo,

mas é o que vemos.

Isso teria de ser questionado, e acho que esta Casa, Sr. Presidente, tem a

grande responsabilidade, como representante do povo, de cobrar do Poder

Executivo o porquê dessas coisas. Por que esse modelo foi aplicado? Por que ele é
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o certo? Por que não se abriu o modelo para a iniciativa privada, onde as estatais

competentes continuariam e entrariam as empresas privadas que quisessem fazer

investimento? Porque pode haver — já foi dito aqui — competência no Estado e na

iniciativa privada e incompetência nos dois.

Temos a Electricité de France, uma estatal francesa comprando estatal

brasileira. Isso é um absurdo! Não faz sentido!

Gostaria de tecer alguns comentários a respeito da privatização e deixar um

apelo para que esta Casa cobre do Poder Executivo a modificação do nosso modelo

de privatização. Esse é um ponto.

O outro ponto, Sr. Presidente, é o seguinte: a partir desse modelo

equivocado, e não terminado, estamos atravessando esta crise da falta de energia,

porque, em 1995, iniciou-se o dito processo de privatização, quando deveria ser de

abertura para o capital privado. Desde então, foi detonado o planejamento do setor

elétrico.

A idéia de que a crise de energia se dá por falta de chuva não é verdadeira.

Os reservatórios estão baixando, como disse também o companheiro do

planejamento, desde 1995. Se tivesse havido problema, haveria planejamento.

Estamos no caos, e temos que tomar decisões. Agora, não se pode obrigar

todo mundo a comprar kit apagão, a comprar vela. Isso é um absurdo! Um

desrespeito à sociedade.

Deixo mais um apelo à Casa no sentido de que se cobre dos responsáveis

pela deterioração do setor elétrico. Uma coisa é tomar providência daqui para frente;

a outra é descobrir quem foi o responsável por deixar a sociedade neste estado.
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Esta Casa tem por obrigação, dever, direito e competência cobrar dos responsáveis

por esta situação por que o povo brasileiro passa e pela qual ele não foi

responsável.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) – Agradecemos ao Sr.

Antonio de Pádua Loures Pereira.

Agora, passaremos a concedera palavra aos Parlamentares inscritos.

Por acordo de Liderança, ficou estabelecido o tempo de 5 minutos para cada

Parlamentar.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Fernando Ferro.

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO  – Sr. Presidente, Sr. Presidente da

Comissão de Minas e Energia, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores,

companheiros trabalhadores, quero, em nome dos trabalhadores da

ELETRONORTE presentes, saudar os companheiros da Light que estão em greve,

lutando por seus direitos, no Rio de Janeiro. (Palmas.)

Gostaria também de saudar os companheiros da CEMIG, de Furnas, da

ELETRONORTE e da CHESF que aqui se encontram.

Ouvimos durante alguns dias uma série de informações sobre o

desconhecimento da crise que estamos vivendo. Aliás, fomos pegos de surpresa,

pois não sabíamos o que estava acontecendo.

Quero, em primeiro lugar, reafirmar a ação da Comissão de Minas e Energia e

Comissão de Meio Ambiente, presididas, respectivamente,  pelos Deputados Luiz

Antonio Fleury e Salatiel Carvalho. À época, quando Vice-Pesidente da Comissão de
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Minas e Energia, fizemos dois seminários: “O Colapso energético no Brasil-

Alternativas Futuras”, em junho de 2000, e “Fontes Alternativas”.

Mas não quero dizer que apenas a Câmara dos Deputados tenha feito o

alerta. O documento era claro, quando dizia que estávamos caminhando para um

colapso, para uma crise.

Quero valer-me de documento de minha autoria, para fazer um pedido ao

Ministério de Minas e Energia. Tenho em mão relatório do Conselho Nacional de

Política Energética.  Na página 17, diz exatamente o seguinte:

Cabe ressaltar que o constante depressionamento,

ao longo dos últimos quatro anos não se deve à

ocorrência de regime de chuvas desfavoráveis, aos quais

vem se comportando em valores médios ou acima deles.

Na página 24, diz o seguinte:

 Nossos reservatórios vêm se exaurindo

sistematicamente, e as razões para tanto podem se

atribuir à carência de investimentos na expansão de

novas hidrelétricas e de uma base termelétrica adequada

para assegurar o suprimento de energia, quando da

ocorrência de períodos de hidraulicidade

significativamente desfavoráveis.

Esse documento é assinado pelos Srs. Rodolfo Tourinho, Pedro Parente,

Pedro Malan. Alcides Tápias, Martus Tavares, Ronaldo Sardenberg, José Sarney
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Filho, Euclides Scalco, David Zylbersztajn, José Mário Abdo, Philippe Reichstul,

Firmino Sampaio, Francisco Gros e outros menos votados.

A cúpula do Governo Fernando Henrique elaborou esse relatório, que é de

dezembro do ano 2000. Infelizmente, o Dr. Fernando Henrique não o leu. O fato

demonstra claramente a incompetência que impede  seus representantes virem a

esta Casa discutir conosco. Não há outra justificativa. (Palmas.)

Avisamos. A Oposição avisou. Eles dizem que a Oposição não tem proposta,

que só sabemos criticar. Avisamos, sim, e podemos cobrar. Sei que não é hora.

Muitos dizem para esquecer, que é hora de nos juntarmos ao povo brasileiro para

enfrentar a crise. Temos de olhar pelo espelho do retrovisor  a que o outro orador se

referiu. É preciso responsabilizar política e juridicamente este Governo por essa

atrocidade que foi cometida contra os interesses do País. (Palmas.)

Anunciavam que a privatização seria o caminho para a modernização do

setor. Este é o espaço do debate político, onde temos o direito de falar e de ouvir,

inclusive o dever de ouvir  o que não queremos. Está aqui na minha frente o

Deputado José Carlos Aleluia, com quem já tive vários debates e cujas opiniões

respeito. Democracia pressupõe dizer o que quer, ouvir o que não gosta e debater

na busca de caminhos.

Eu vou passar algumas transparências. Quero falar um pouco da história. Vê-

se CHESF, ELETRONORTE e  Furnas vendendo o megawatt/hora de energia por

35 reais.

(Apresentação de transparências.)



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 090.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 24/05/01 Montagem: José

493

Está-se cogitando a privatização dessas empresas. Convido todos os

Parlamentares da base do Governo para refletirem sobre o crime, sobre o negócio

que querem fazer com nossas empresas elétricas. Seria a destruição de uma

história e a destruição de vidas. Cem mil trabalhadores seriam demitidos nesse

saque contra os interesses da Nação. (Palmas.)

Sr. Presidente, lamentavelmente o tempo de cinco minutos prejudica o

debate. Nós teríamos mais coisas para falar.

O Governo, que raciona energia, também raciona democracia quando edita

uma medida provisória absurda, que afronta princípios consagrados, numa

demonstração do caráter autoritário do Sr. Fernando Henrique Cardoso. (Palmas.) O

Governo Fernando Henrique raciona ética, raciona vergonha, raciona dignidade, e

nós não podemos aceitar isso. Vamos combater esse racionamento espúrio. É uma

vergonha que este País não pode aceitar. Temos de reagir.

Lamentamos que o Governo não tenha atendido ao convite para debater

neste espaço. Esconde-se atrás de  mentiras e de documentos., embora não leia

sequer que seus próprios técnicos elaboram. Este é um Governo incompetente, que

nada mais tem a oferecer a este País. É preciso ir às ruas denunciar essa situação e

retomar os destinos do País.

Obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) – Obrigado a V.Exa.,

nobre Deputado Fernando Ferro.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Vivaldo Barbosa, Presidente da Frente

Parlamentar em Defesa do Brasil.
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S. Exa. disporá de até 5 minutos para proferir seu pronunciamento.

O SR. DEPUTADO VIVALDO BARBOSA – Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, Srs. Convidados, saudamos os inúmeros brasileiros e brasileiras que

vieram acompanhar este debate de muita importância, como acabamos de

constatar.

Quero registrar o agradecimento da Frente Parlamentar em Defesa do Brasil

e da Frente Parlamentar Nacionalista ao Presidente da Câmara dos Deputados,

Deputado Aécio Neves, que propiciou a realização desta sessão, e também ao

Presidente da Comissão de Minas e Energia, Deputado Antônio Cambraia, que tanto

trabalhou para a  sua efetivação.

Tivemos hoje análises profundas e sérias, proporcionando-nos a radiografia

da política econômica; A crise da energia mostrou as vísceras da política econômica

do Governo Federal. Em primeiro lugar, uma política submetida às regras do FMI.

Ouvimos que o FMI proibiu investimentos na área de energia, na área de infra-

estrutura. O FMI proíbe o Governo brasileiro de construir seus caminhos, assumir

seu destino.

A crise de energia tem a mão do FMI, que está ditando a política econômica

governamental. O Governo brasileiro optou pelo caminho da privatização. O

Governo não se sentiu responsável pelo futuro do Brasil, por propiciar a infra-

estrutura básica, elementar, que é a energia, para impulsionar as atividades

econômica. Não se preocupou com isso. Procurou privatizar. Acreditou no mercado,

no sonho do mercado, mercado que está na cabeça das pessoas que fazem a
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política econômica, mercado que é a solução para tudo na cabeça do Presidente da

República.

Ouvimos o primeiro expositor, o americano Lawrence J. Makovich, dizer que

não se pode confundir mercado de commodity com mercado de energia. Não se

gera espontaneamente mercado de energia, segundo ele afirmou. Também ouvimos

de outro expositor, Eugene Coyle, que a Califórnia, agora, ouve o clamor da

sociedade, dos estudiosos, dos investidores, que apelam para o Poder Público

reassumir o controle da geração e a distribuição da energia no estado da Califórnia,

porque o mercado não foi capaz de fazê-lo. Ele disse, até com certa ironia, que veio

da Califórnia, onde há o apelo para a volta do Poder Público, e desembarcou no

Brasil, onde a política oficial é privatizar.

Não foi apenas a partir de 1964 que se começou a estatizar empresas para

salvar o setor energético no Brasil, como disse nosso último conferencista e

expositor, indicado pela Liderança do PSDB, a quem agradecemos a indicação para

debate e contribuição tão profícua na análise crítica da crise energética brasileira.

Isso vem desde 1959, quando  o Governador Leonel Brizola desapropriou a Bond

and Share, companhia de eletricidade estrangeira que atuava no Rio Grande do Sul,

porque não investiu, porque era um entrave ao desenvolvimento econômico e ao

sonho de o Rio Grande do Sul se industrializar.

A partir daí, o País adquiriu a consciência de que, para crescer, modernizar-

se e avançar, somente o Poder Público pode construir a infra-estrutura própria,

necessária e indispensável a uma nação grandiosa e com as imensas

potencialidades do Brasil.
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O sonho dos capitais externos, do mercado e da privatização povoa as

mentes pequenas, curtas, mesquinhas, que só pensam nisso porque não pensam no

Brasil. Só pensam em pagar a dívida externa, em pagar juros.

E ouvimos aquela frase meio patética do representante do Governo de São

Paulo, que disse ter privatizado e arrecadado dinheiro para amortizar uma imensa

dívida construída por uma política econômica de imensos e altíssimos juros.

São a riqueza e os bens do Brasil a serviço do pagamento dos altíssimos

juros fabricados pela própria política econômica. O patrimônio público está sendo

vendido para o pagamento desses juros. O que eles estão vendendo são as

entranhas deste País, o sonho, a expectativa e a certeza de que o povo brasileiro é

capaz de fazer o seu país, de fazer a sua economia, de fazer a sua infra-estrutura.

Eles querem que acreditemos que não somos capazes. Mas somos, sim, capazes e

vamos aproveitar essa crise para reconstruir o sonho de ser uma grande e

respeitável Nação. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) - Com a palavra o

Deputado Antonio Cambraia, Presidente da Comissão de Minas e Energia da

Câmara dos Deputados.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CAMBRAIA - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, senhores convidados, aproveito esta oportunidade para fazer uma

avaliação deste evento, desta Comissão Geral. Trata-se de uma avaliação positiva,

na medida em que hoje, nesta Casa, tivemos a oportunidade de ouvir as mais

diversas opiniões, debate transmitido pela TV Câmara, cuja audiência é muito maior

do que aquela que imaginamos. A sociedade brasileira também teve a oportunidade
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de ouvir essas opiniões, conflitantes em determinados momentos, o que é salutar. A

sociedade vai fazendo o seu juízo de valor, identificando as causas da crise,

identificando culpados, enfim, vai participando do debate. E a participação da

sociedade é mais do que importante neste momento, pois seu engajamento há que

se dar, para superarmos a crise de energia por que passamos.

Não se trata de lamentar. Diria que o debate deve ser no sentido não apenas

de procurar identificar causas ou culpados, mas de apresentar sugestões, para que

a crise seja superada, para que com ela convivamos com menos sofrimentos e

transtornos para a população.

As sugestões serão sempre bem-vindas. Esta é a Casa do povo. Através dela

fluem as soluções. No nosso trabalho parlamentar, temos de fiscalizar o Governo e

dele cobrar ações, mas também temos de apresentar sugestões. Por isso, muito

modestamente, apresentei minha sugestão à Câmara dos Deputados e à Câmara de

Gestão da Crise de Energia Elétrica.

Chegou ao meu conhecimento que a Rússia possui oitenta submarinos

atômicos parados. Com uma pequena adaptação, esses submarinos se transformam

em usinas nucleares geradoras de energia, sendo que, de acordo com essas

informações, o de menor capacidade pode abastecer uma cidade de 200 mil

habitantes e, o de maior capacidade, uma cidade de até 700 mil habitantes. Dessa

forma, tomando todas as medidas de segurança, medindo riscos e condições

ambientais e conscientizando a população, sugiro seja feito um estudo, visando à

possibilidade de alugarmos esses submarinos, para que, numa situação

emergencial, suprir a carência de energia que hoje atravessamos.
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É uma idéia, uma sugestão que nasce sem nenhuma fundamentação técnica,

mas solicito que ela seja estudada e analisada.

Muito obrigado Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) - Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - Sr. Presidente, queria aproveitar a

fala do eminente Presidente da Comissão de Minas e Energia, primeiro, para fazer

também uma sugestão: que a Casa edite esta sessão em vídeo e elabore uma

publicação, a fim de divulgá-la para a sociedade.

Em segundo lugar, de forma carinhosa, faço um comentário em relação ao

que disse o Presidente da Comissão de Minas e Energia. Lembro ao Deputado

Antonio Cambraia que a Rússia tem dois péssimos exemplos: Chernobyl e o

submarino que afundou. Imagine um submarino atômico afundando. Teremos risco

duplo. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) - Com a palavra o nobre

Deputado Fernando Gabeira. S.Exa. dispõe de cinco minutos para seu

pronunciamento.

O SR. DEPUTADO FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados — vejo ainda aqui a Deputada Jandira Feghali —, nestes dias às vezes

sinto-me um pouco descolado da realidade. Volto para casa à noite certo de que

estou diante da maior crise política, social e econômica pela qual o Brasil já passou

em todo o meu tempo de adulto; no entanto, as coisas ainda parecem normais lá



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 090.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 24/05/01 Montagem: José

499

fora. Grande parte das pessoas ainda não se deram conta de que entramos neste

buraco.

Sr. Presidente, infelizmente tenho apenas cinco minutos para expressar a

grande angústia do momento. Mas vou usar estes cinco minutos e até os meus

cabelos brancos para lembrar alguma coisa à população brasileira.

O primeiro ponto, o ponto central é absolvermos São Pedro da culpa por este

processo, de uma vez por todas. São Pedro não é o culpado disto, não é o culpado

pela falta de planejamento e de investimentos, não é culpado de nada. É importante

tiramos São Pedro disto, até porque — cabe lembrar também às pessoas — a falta

de água nos reservatórios não decorre apenas da ausência de chuvas. A idéia de

responsabilizar São Pedro e, de certa maneira, reencantar o mundo, um absurdo

para um sociólogo como Fernando Henrique Cardoso, versado em Max Weber, é

totalmente equivocada, e mascara o que estamos fazendo há muito tempo,

aterrando rios, jogando esgotos nos espelhos d'água, destruindo as matas ciliares e

matando as nascentes.

O processo que estamos vivendo chama a atenção para outra crise muito

mais profunda, que é a iminente crise da água. E, quando se instalar essa crise, não

haverá alternativa. Vamos tomar coca-cola? Mas coca-cola também leva água.

(Palmas.)

Sr. Presidente, como tenho pouco tempo, tenho de partir de algumas

premissas. Não vou, infelizmente, apesar de ter muitas idéias, dizer que precisamos

trocar as lâmpadas de vapor de mercúrio por lâmpadas de vapor de sódio, porque

isso os técnicos têm dito aqui com muita competência. Vou apenas lembrar que
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neste momento difícil que o Brasil atravessa temos de fazer uma escolha

fundamental: vamos viver este momento com democracia, ou sem democracia?

Vamos utilizar a democracia para alavancar a superação desta crise, ou vamos

passar por cima dela, atropelando as leis?

O Presidente da República e o Governo deram um péssimo exemplo ontem,

sinalizando que estão dispostos a passar por cima da democracia. Hoje foi o

consumidor; amanhã será aquele que não pagou a luz; depois de amanhã serão as

pessoas que saírem à noite e num certo momento se comportarem mal nas ruas

escuras, e assim progressivamente.

Preocupa-me esta crise, ampliada pela incompetência e pelo medo do

Governo de dialogar, porque só se pode explicar a ausência do Governo aqui pelo

medo. A crise e o medo desse Governo acuado são como uma catapulta que pode

lançar-nos para uma situação de exceção. E é neste ponto da minha fala que entram

os meus cabelos brancos, a minha experiência; já perdi uma parte do meu fígado,

uma parte do meu estômago e uma parte do meu rim nessa parada, e estou

disposto a lutar pelo Brasil e com o Brasil até o último momento para superarmos

isto, mas é fundamental esta premissa: temos de superar isto com democracia.

Temos de alavancar o que tem de bom o povo brasileiro, que por si só já

mostrou o que tem de bom. O que conquistamos de economia neste momento foi

fruto da generosidade do povo brasileiro. O Governo, ao invés de compreender esse

sinal, responde com repressão. Não acredita na democracia, na capacidade de

envolver a população, no diálogo com a Oposição, com os artistas. Não acredita em
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nada nem em ninguém, a não ser em Pedro Parente, que se fecha em um salão

para resolver como se farão as coisas.

O Presidente da República está ficando desequilibrado. (Palmas.) Observei

isso na entrevista que concedeu à jornalista Teresa Cruvinel, e volto a observar

agora. Conhecemos os mecanismos psicológicos pelos quais as pessoas projetam

seus pensamentos. O Presidente concede uma entrevista dizendo que teme pelo fim

da democracia porque seus adversários estão tramando contra o sistema

democrático; no outro dia assina uma medida provisória golpeando essa mesma

democracia. Portanto, quando ligou para a jornalista Teresa Cruvinel, ele já estava

desesperado e em luta contra si mesmo, contra o seu próprio impulso de, nesta

crise, agir contra a democracia.

Não quero que tenhamos qualquer complacência com o Presidente da

República, mas, no momento em que estamos perante um Governo acuado e um

Presidente desequilibrado, é mais do que nunca necessária a união nacional. Temos

que criar um pacto nacional para dialogar e ajudar o Governo, porque só com esse

diálogo e essa ajuda ao Governo neste momento poderemos sair da crise. E quero

ajudar o Governo para que ele no futuro possa responder pelos erros que cometeu.

Neste momento, a saída é o pacto nacional, para que haja o diálogo com o

Governo, que, sinceramente, está no escuro. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) - Concedo a palavra ao

nobre Deputado Arthur Virgílio.

S.Exa. dispõe de 5  minutos
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O SR. DEPUTADO ARTHUR VIRGÍLIO - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, Srs. Convidados, depoentes ou não, para esta sessão, no seu tom

elegante de sempre, mas carregando exageradamente no adjetivo, o Deputado

Fernando Gabeira diz algo grave. Sem ser médico psiquiatra — é um brilhante

ecologista e mais brilhante jornalista ainda — S.Exa. agora dá diagnóstico médico:

disse que tem uma pessoa desequilibrada no País e que essa pessoa é “apenas” o

Presidente da República.

Bradou, igualmente, que não tem ninguém do Governo aqui. Devo dizer que

não há nenhum desequilíbrio em S.Exa. ao não me ter visto. Afinal de contas, vejo-o

carregar um óculos. Talvez por isso não me tenha visto nesta Comissão Geral.

Estou presente para representar o Governo e cumprir o meu papel, já que

queremos a pluralidade  e a ela se juntará a posição oficial .

Pelo tempo que tenho, Sr. Presidente, serei obrigado a ler algumas notas,

tentando ser o mais objetivo possível.

Dizem que não se investe em termoeletricidade, e, no entanto, temos a

questão do gás natural podendo ser viabilizada a partir, senhoras e senhores, do

acordo que viabiliza o preço referente ao Gasoduto Brasil-Bolívia.

Fala-se nele desde 1930 e aí está, precisamente, uma realização

concretizada no equilibrado Governo do  Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Sr. Presidente, outros têm afirmado que o problema não é a falta d'água. Mas,

emergencialmente, é, sim, senhor. Reconheço que há erros do Governo, que houve

uma omissão de inúmeros setores da sociedade. Tive o cuidado de levantar nesta

Casa os pronunciamentos feitos em 1999, quando daria tempo para serem
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construídas todas as termelétricas necessárias para, funcionando agora, não

estarmos vivendo esse clima de escassez energética.

Houve, em 1999, um pronunciamento apenas sobre a crise energética. Aliás,

indo, mesmo com toda razão e legitimidade, à questão paroquial. Foi de um

Deputado que era do PMDB e hoje pertence ao meu partido: Domiciano Cabral.

Se o Governo tem erro nisso – e tem – gostaria de lembrar, por outro lado,

que não estava na agenda nacional o debate que agora deve preparar o País para

os próximos anos, para nossos filhos e netos.

É claro que faltaram  mais linhas de transmissão e, apesar do muito que se

faz, mais investimentos. Faltou água sim. O Operador Nacional do Sistema

Energético dispõe do registro de afluência dos rios nos últimos setenta anos. Nesse

contexto, pode demonstrar-se o período de janeiro a abril de 2001, um período de

chuva com maior afluência no qual, tipicamente, ocorre a recuperação dos

reservatórios.

No Nordeste a afluência correspondeu a 37% da média para o período,

sendo, talvez, a pior já verificada. A afluência das bacias do Rio Grande e do Rio

Paranaíba, onde estão os principais reservatórios do Sudeste e do Centro-Oeste,

correspondeu a apenas 50% da média para o período desses setenta anos.

Outra falácia: com os apagões,  diminuiu a qualidade dos serviços no Rio de

Janeiro com a privatização da Light. No caso do Rio, os problemas com o

suprimento de energia ocorreram imediatamente após a  privatização. Não houve

tempo hábil para que fossem realizados os investimentos necessários.
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Não estou discutindo especificamente o tema privatização, mas gostaria de

ler  a opinião de José Augusto Marques, Presidente da Abdib: “Nunca se investiu

tanto em energia como de 95 para cá”.

O Prof. Roberto Ukai, professor de pós-graduação em energia da USP, até

radicaliza ao afirmar que tudo seria bem ruim se não tivessem havido algumas

privatizações e que até as hidrelétricas deveriam ter sido privatizadas.

Nos Estados Unidos, a propósito, um terço deles é federal, um terço é

estadual e municipal e um terço vem das privatizações. Mas diz o Prof. Ukaí, figura

tão ilustre quanto tantos que hoje desfilaram por aqui:

Com a privatização da energia se privatiza também

a água, que deve ser pública. Há um marco regulatório

que dispõe sobre a utilização da água, aprovado pelo

Congresso Nacional. Quem decide sobre a operação do

reservatório é o Operador Nacional do Sistema Elétrico.

Em função da condição hidrológica desfavorável, a

ANEEL, em conjunto com a ANA e o Operador Nacional

do Sistema, tem dirimido questões com os agentes

privados e os usuários dos reservatórios. Exemplo disso é

a hidrovia Tietê/Paraná, que não foi interrompida em

2000, apesar da condição desfavorável em função de

ação conjunta.

E poderia continuar, Sr. Presidente, se tivesse mais tempo. Mas,

basicamente, digo que, antes e além do inventário de culpas, é preciso saber
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construir a visão estratégica de preparar o País para os futuros governos, os futuros

momentos, as futuras gerações.

É preciso então reduzir a dependência de energia elétrica. E agora vamos

poder trabalhar de maneira mais acelerada a questão do gás natural, sem prejuízo

de pequena unidades de energia alternativa serem adotadas, sem prejuízo de

qualquer outra fonte que possa suprir a demanda de um País que tem tudo para

crescer fortemente na área econômica, até para, com realismo, poder oferecer boas

respostas sociais. Se for por este caminho, esta  reunião terá muito que oferecer.

De nossa parte, todas as anotações estão sendo feitas. Alguns adjetivos e até

algumas palavras mais duras, isso não sou obrigado a guardar, até porque sei dizê-

las e proferi-las com toda a dureza, quando necessário.

Vou ficar com as opiniões substantivas de cada um, para que possamos

estudar e propor soluções efetivamente capazes de oferecer saídas legítimas para

as próximas gerações.

Mais do que inventário de culpas, é importante termos daqui para frente — e

aí tem razão o equilibrado Deputado Fernando Gabeira —, a perspectiva de se

construir uma idéia nacional sobre essa questão, que não estava na agenda, que

estava numa agenda em petit comité,  e agora está na agenda nacional e dela não

sairá neste Governo, nem nos que, a seguir, virão, porque é hora de discutir para

valer a saída estratégica para a questão da energia, sem a qual não se completará

a figura do desenvolvimento econômico neste País.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 090.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 24/05/01 Montagem: José

506

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) - Concedo a palavra ao

nobre Deputado José Carlos Aleluia, ex-Presidente da CHESF. S.Exa., indicado pela

Liderança do PFL, dispõe de cinco minutos na tribuna.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, convidadas e convidados, é realmente uma tarefa árdua para todos

discutir este assunto em cinco minutos, mas vou tentar abordar alguns pontos.

Primeiro, vou procurar explicar por que chegamos a esta crise.

O período dos anos 80 foi exatamente aquele em que o modelo desenvolvido

no setor elétrico começou a mostrar falência. Mostrou falência porque não tinha

poupança pública, porque o endividamento estava elevado, porque a democracia

começou a conspirar contra o modelo. Os Governadores eleitos tiveram

comportamento distinto dos Governadores nomeados. Reuniram-se, se não me

engano, em São Paulo e no Paraná, e decidiram não pagar as contas da produção

de eletricidade.

No início dos anos 90, tivemos de fazer revisão do sistema da chamada tarifa

unificada, que levou o contribuinte a pagar ao consumidor cerca de 28 bilhões de

dólares, a fim de quitar as dívidas intra-setoriais, e as obras estavam paralisadas.

No começo do Governo Fernando Henrique Cardoso, 24 ou 25 obras estavam

paralisadas. Não havia poupança, porque o Governo fez a opção de gerar superávits

fiscais, sim. O Governo buscava o controle da inflação. O Governo buscou o modelo

de associação com empresas privadas. E, assim, conseguiu retomar investimentos

nas obras. Estou tratando de história, não estou falando nada que não seja história.
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Os investimentos foram aquém do desejável. O Governo errou porque não

atentou para o planejamento, porque não valorizou os engenheiros, o que tem

ocorrido nos últimos governos. Os setores têm sido tocados, em todos os níveis, por

pessoas que não conhecem o problema, lêem e não entendem os relatórios. Por

isso é que se chegou a dizer que não sabia. Os relatórios existem, os engenheiros

são competentes, mas, evidentemente, quem não sabe ler não interpreta.

Durante todos os anos 90, vivemos na mira do racionamento — antes e

durante o Governo Fernando Henrique. Os riscos aceitáveis até meados da década

de oitenta eram de 3%, passaram para 5%. Depois, passou-se a conviver com um

risco de 15% a 20%. Era jogar com a sorte. E a sorte não favorece sempre.

Portanto, o racionamento veio por falta de investimentos, sim. A falta de

chuva era acidente que poderia ocorrer, como de fato ocorreu. Portanto, não adianta

discutir muito, sobretudo em prazo tão curto.

O Governo tem responsabilidade porque não conseguiu implantar seu

modelo, porque não conseguiu atrair investimentos no volume necessário. Optou

equivocadamente por programa de térmicas, sem atentar para o fato de que teria de

resolver a questão do câmbio com a commodity. Não resolveu o problema, e as 49

térmicas estão reduzidas a quatro ou nove. Não saíram do papel, exceto aquelas em

que o próprio Governo, por meio da PETROBRAS, resolveu intervir.

Tomei conhecimento de que o Governo deve estar resolvendo esse problema

agora, o que pode levá-lo a retomar o programa de térmicas.

Particularmente, prefiro a energia limpa. Apresentei projeto à Mesa da

Câmara, em regime de urgência desde junho. Proponho incentivo às pequenas
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centrais hidrelétricas. Proponho incentivo às energias eólicas, que estão ficando

competitivas. (Palmas.) Proponho a retomada dos investimentos em biomassa. E até

proponho, voltando o interesse para o desenvolvimento do sul do Brasil, que se

retomem investimentos no programa de carvão, com a chamada clean coal

technology — carvão com energia limpa.

Foi equívoco basear todo o desenvolvimento no gás natural, que é

commodity, como disse o palestrante americano, com preços crescentes.

Não se pode desprezar, Sr. Presidente, o potencial hidrelétrico disponível na

Amazônia. O projeto de Belo Monte apresenta baixo impacto ambiental. Não

podemos seguir o modelo americano, porque nos Estados Unidos não há mais

bacias disponíveis. Também não podemos seguir o modelo europeu. Vamos usar o

modelo da China, que está construindo Três Gargantas.

O tempo é curto. É quase ser contorcionista que entra em uma caixa discutir o

assunto em cinco minutos. Mas quero registrar que o último dos erros do Governo, o

qual defendo, foi esconder embaixo do tapete esta crise, no mínimo de março a

maio.

Leio parte do meu discurso proferido em 9 de maio. No dia seguinte, o

Governo criou a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica para tratar do

racionamento. Comecei meu pronunciamento dizendo que “sou escravo do que sei e

que é a comemoração da incompetência e a demonstração da incapacidade querer

enfrentar a crise com apagão”.

O Governo apresentou um programa. Não é o melhor, não iria por esse

caminho. O Deputado Fernando Gabeira está coberto de razão: vamos pedir a
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mobilização nacional que o povo deseja. A cidadania dá fortes demonstrações de

que é capaz de ajudar. Chamem a população para discutir com o Congresso e

enfrentaremos a crise. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) - Com a palavra a nobre

Deputada Jandira Feghali, do PCdoB do Rio de Janeiro. S.Exa. disporá de cinco

minutos na tribuna.

A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI - Sr. Presidente, convidados,

trabalhadores da ELETRONORTE e da Light, a quem prestamos nossa

solidariedade, meus cumprimentos.

Precisamos ser muito objetivos neste debate, porque, além de termos cinco

minutos, a crise se acelera. Não nos podemos valer de meias palavras para

caracterizar a situação que ora vivemos.

Esta crise é anunciada, deliberadamente planejada e, por isso, é criminosa. É

crime que se comete contra este País, porque, independentemente, Deputado José

Carlos Aleluia, de todos os erros de governos anteriores, este Governo assumiu o

comando do Brasil em 1995. São sete anos de exercício do poder em que, muito

longe de planejar saídas, investimentos e o futuro, o Governo não se preocupou com

o interesse dos brasileiros, mas se enfiou na perspectiva de um modelo privatista, de

confiança cega no mercado, que não respondeu, e amarrou os investimentos das

estatais num acordo, que hoje precisa ser denunciado, com o Fundo Monetário

Internacional — isso não é chavão, é verdade —, impedindo o investimento das

estatais brasileiras no setor elétrico para expandir a geração e a transmissão de

energia elétrica no Brasil.
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E mais, fez pior, na busca do superávit primário, o Governo obrigou as

estatais brasileiras a investir, a comprar títulos da dívida pública. Pasmem os

senhores, em dezembro de 1998, não havia nenhum título da dívida pública na

carteira das estatais. Em 2001, são 25,1 bilhões, de estatais que compraram títulos

da dívida pública, para compor o superávit primário, a estabilidade da dívida líquida

deste País. Isso é crime.

Por isso, Deputado Fernando Gabeira, infelizmente vamos ter de entender

que o racionamento precisa existir. Não buscamos solidariedade com o Governo,

porque não se solidariza com governo criminoso, mas com a sociedade brasileira.

(Palmas.) Não vou ser solidária com este Governo. Vamos nos solidarizar com a

sociedade brasileira e buscar caminhos.

É bom lembrar outra questão muito importante: no momento em que se

privatizou a distribuição, o que atinge quase 90% da distribuição brasileira, foi criado

o Mercado Atacadista de Energia — MAE. Enquanto o povo passa por brutal

sacrifício com o racionamento de energia, essas empresas vão ganhar dez vezes

mais do que ganham com especulação financeira, tratando energia como mercado.

É importante mencionar o segundo problema. Temos de propor claramente,

Deputado José Carlos Aleluia, que a especulação não continue, de forma alguma,

ocorrendo no momento de crise e sacrifício do povo brasileiro e que se utilize esse

dinheiro para investir em energia, geração e transmissão.

Como admitir que uma empresa, em vez de investir, utilize essa energia, que

custa cerca de 40 dólares, para ganhar 400 dólares no MAE? Enquanto isso, uma

pessoa que mora num barraco com chuveiro elétrico vai tomar banho frio, para que



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 090.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 24/05/01 Montagem: José

511

as empresas privatizadas ganhem 400 dólares no mercado atacadista que hoje

existe no Brasil.

As saídas são conhecidas. Lamentavelmente, a curto prazo não temos saída

nenhuma. Chegamos a situação absolutamente dramática, mas podemos apontar

saídas de médio prazo. Obviamente, a solução das termelétricas a gás é polêmica.

O Gasoduto Bolívia-Brasil nunca foi solução, foi imposto à PETROBRAS para

atender a interesses de multinacionais. Hoje a PETROBRAS, consumindo gás ou

não, paga. Enquanto isso, temos gás na Bacia de Campos e em Santos.

Hoje estamos numa situação difícil. Apesar do projeto termelétrico não ser

mais importante e prioritário para o Brasil, vamos ter que recorrer a ele, porque as

termelétricas podem gerar energia mais rápido do que as hidrelétricas. Mas não

podemos abandonar as hidrelétricas.

O Diário Oficial do dia 17 de abril de 2001 publicou a inclusão de nove

hidrelétricas no programa de privatização. Numa crise dessa, o Governo publica

edital de privatização de mais nove hidrelétricas!

O que temos de fazer imediatamente? Primeiro, proteger as camadas mais

populares, os empregos e o acesso ao trabalho noturno, que não pode ser

inviabilizado.

Precisamos propor em alto e bom som que se suspenda o programa de

privatização do setor elétrico no Brasil! Essa é a primeira questão. (Palmas.)

Segundo, que se faça investimento estatal. A PETROBRAS vai entrar com a sua

parte, mas não pode ser apenas essa empresa. É muito fácil botar a PETROBRAS

em tudo, sob o argumento de que esse é o seu papel como estatal. Deve-se
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denunciar o acordo com o Fundo Monetário Internacional, liberando as estatais da

sua meta fiscal, permitindo e estimulando o investimento das estatais brasileiras, da

ELETROBRÁS, do sistema elétrico brasileiro.

Precisamos garantir a aceleração dos programas referentes a todas os tipos

de energia, formas alternativas, agora a gás, mas também assegurar a continuidade

da construção das hidrelétricas. Quanto às usinas nucleares, é necessário concluir

Angra III e comercializar a energia de Angra II.

E tem mais: precisamos fazer com que este Parlamento possa interferir no

programa de racionamento, não para comandá-lo, porque não é o nosso papel, mas

para minimizar o sofrimento da população brasileira ao confrontar atitudes ilegais,

inconstitucionais e discricionárias do Governo.

Concordo com o Deputado Fernando Gabeira, o Governo está perdido, está

desesperado e está agredindo aqueles que não têm qualquer responsabilidade em

relação a essa crise.

Hoje, agora há pouco, já soubemos pelo jornal que o Juiz Tourinho Neto diz

que a revogação do Código do Consumidor é inconstitucional. O próprio Ministro

Pedro Parente se disse muito surpreso. O Ministro Pedro Parente participa dos

conselhos de administração de Itaipu, da PETROBRAS e da ELETROBRÁS, mas

ele não sabia que enfrentaríamos uma crise energética. É cínico, como é cínico o

Presidente Fernando Henrique Cardoso. (Palmas.)

Então, essa atitude criminosa do Governo não tem que ter a nossa

solidariedade. Porém, em solidariedade ao povo brasileiro, sabemos que temos de

racionar, mas nesse racionamento temos que contestar as medidas que agridam a
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população mais pobre deste País e construir, Deputado José Carlos Aleluia,

inclusive com a base do Governo, uma proposta de suspensão da privatização e o

investimento estatal no setor.

Muito obrigada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) - Com a palavra o nobre

Deputado Sérgio Miranda, do PCdoB de Minas Gerais, pelo prazo de cinco minutos.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, senhoras e senhores presentes a esta sessão, amanhã, talvez mesmo

hoje à noite, os noticiários da televisão vão divulgar que o Governo central obteve

um superávit primário de 13 bilhões de reais nas suas contas, superior à previsão

que estava articulada com o FMI, que era de 11 bilhões de reais.

Daqui a dois dias deve sair uma nota do Banco Central à imprensa divulgando

o superávit das empresas estatais. Nos três primeiros meses, era de 2 bilhões de

reais. Agora, com a variação do câmbio, levando em conta que a ELETROBRÁS

recebe suas receitas em dólar, o superávit das estatais deve chegar a 3 bilhões de

reais.

Teremos então um superávit do Governo central, somado ao das estatais, de

16 bilhões de reais. Meus amigos, isso não é conta de economista. Tem nisso uma

questão política embutida. O Governo, que fala de séria crise de energia, que pede

sacrifícios à sociedade, que apela à generosidade do povo brasileiro, está

manipulando este mesmo povo, porque mantém a política que nos levou à crise.

Esta é a questão central. Estão enganando a sociedade. A crise é grave, como



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 090.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 24/05/01 Montagem: José

514

alguém comentou aqui, muito grave. São problemas de segurança, de desemprego,

agravamento das condições sociais.

O que gerou esta crise foi fundamentalmente uma questão política. O

Governo Fernando Henrique Cardoso, meus amigos, não é incompetente, é

ultracompetente em aplicar essa orientação que já se mostrou imprestável para o

País. Não serve, repito. A política fiscalista, o discurso monotemático de que o ajuste

fiscal é que nos vai redimir, a ausência de investimento público, tudo é medido pelo

superávit. De forma escorchante, com tributos ruins, o Governo arrecada recursos

de toda a sociedade para transferi-los ao setor financeiro. Que moral, meus amigos,

tem o Governo para pedir generosidade e sacrifício ao povo, quando no primeiro

quadrimestre, com um superávit de 16 bilhões de reais, não cumpre a sua função?

A partir de agora, vamos discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO,

que é hoje o principal instrumento de planejamento das finanças públicas e que

organiza os gastos, não prevê para o ano de 2002 uma prioridade sequer para a

geração de energia.

A pergunta que deve fazer cada brasileiro consciente da gravidade da crise —

tenho consciência disso, preocupo-me com isso — é a seguinte: que moral tem o

Governo para pedir sacrifícios para a sociedade se o faz para continuar a política

criminosa de impedir os investimentos e de transferir recursos para o setor

financeiro? Que moral tem este Governo?

Temos de enfrentar a crise a curto, médio e longo prazo. A curto prazo temos

de discutir medidas de racionamento que sejam, no mínimo, equânimes, que

protejam os mais pobres e os mais simples, que garantam o emprego. Devemos
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definir uma política de investimento de curto e médio prazo, imediatamente. Mas

como fazê-lo, se o que orienta a ação do Governo é a geração de superávits

primários, se o discurso da crise é para encobrir que continua adotando a mesma

política que nos levou à crise? Que moral tem o Governo para apelar para a

sociedade?

É importante que a sociedade responsa a isso e desmascare essa política de

dedo em riste, pois ela, sim, é responsável pela crise. É necessário que a sociedade

exija outro caminho para o Brasil.

Estas são as questões mais importantes do momento, na minha opinião.

(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) - Concedo a palavra ao

nobre Deputado Ricardo Barros, que disporá de cinco minutos na tribuna.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, senhores

participantes desta Comissão Geral, que debate privatização e crise do setor

energético.

Isto é um debate. Muito foi dito, muito ainda deve ser confirmado, além das

reparações a serem feitas, porque é no espírito do debate que nos devemos

concentrar.

Quando se diz que o Governo não permitiu os investimentos, isso não é

verdade. Após a inclusão das empresas estatais no programa de desestatização, o

Governo investiu em Furnas, de 1995 a 2000, 5,5 bilhões de reais; na CHESF, 3,2

bilhões de reais; na ELETRONORTE, 3 bilhões de reais; e na ELETROSUL, 800

milhões de reais, totalizando 12,5 bilhões de reais em investimentos públicos nas
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estatais. A partir de 1995, houve maior participação da iniciativa privada e novas

usinas. Foram investidos mais 10 bilhões de reais.

Quais são esses investimentos? Igarapava, Canoas I, Canoas II, Antas II,

Corumbá, Serra da Mesa, Miranda, Santa Branca, Costa Rica, Salto Caxias, Jorge

Lacerda, Itá, Machadinho — que vai ficar pronta em outubro —, Manso, Porto

Primavera, Dona Francisca, Funil, Aimorés, Rondon II, que está dependendo de

equacionamento de tarifa.

Vejam bem, são investimentos elevados, são inúmeras novas usinas. Mas,

em muitas, as obras estavam, sim, paralisadas. O Governo Fernando Henrique

assumiu, estabeleceu o modelo e, por meio desse modelo, iniciou a conclusão das

obras, possibilitando que inaugurássemos novas usinas, como a que, na semana

passada, o Vice-Presidente Marco Maciel inaugurou no Rio Grande do Sul.

Pudemos, então, manter os investimentos no setor. Se não foram suficientes, temos

questões outras a considerar: as licenças ambientais para a construção dessas

usinas; a questão da água, que também foi levantada aqui, o uso dos reservatórios.

Para esclarecer, o concessionário, público ou privado, não tem nenhuma

ingerência sobre o uso das águas contidas nos reservatórios. A decisão de quando

reter ou armazenar água é de exclusiva competência do Operador Nacional do

Sistema Elétrico — ONS, que leva em conta tanto as condições técnicas,

necessidade de produção de energia, quanto as restrições de órgãos ligados à

água, da ANA, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, como tipo de condição

de nível mínimo, vazão mínima dos rios. Esse também é um esclarecimento.
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Quanto ao racionamento, diz-se que o problema não foi falta de água. A

verdade é que a afluência dos reservatórios do Nordeste correspondeu a 37% da

média para o período, sendo a pior já verificada. A afluência nas Bacias do Rio

Grande e de Parnaíba, onde estão os principais reservatórios do Sudeste e

Centro-Oeste, correspondeu apenas a 50% da média para o período desses últimos

70 anos. Portanto, esta é a realidade.

Temos um problema? Temos. Como vamos enfrentá-lo? Com a solidariedade

de toda a população brasileira, que, aliás, diga-se de passagem, já está

respondendo, e determinadamente, ao processo de racionamento, de contenção de

gastos, de eliminação de desperdício.

Tínhamos, Sr. Presidente, no dia 24 de abril, um pico de consumo de 56 mil

megawatts, muito abaixo da capacidade instalada brasileira, que é de 74 mil

megawatts. Agora, no dia 21 de maio, foi de 49 mil megawatts. Portanto, 12% já de

redução de consumo, só com mobilização, formação de opinião pública,

conscientização da sociedade.

Agora, a proposta do Governo é um efeito Robin Hood? É. Vai tributar? Sim.

Aumentar a tarifa dos que consomem mais, tratar igualmente os desiguais. Os que

mais consomem vão pagar mais, e os que menos consomem vão receber bônus.

Quem consome até 100 megawatts não terá de reduzir 20% em sua conta e, se

conseguir reduzir 17%, pagará 50% do que vinha pagando em sua conta de luz; se

reduzir 34%, não paga nada da conta de luz, em função do bônus que virá,

justamente, da sobretaxa incidente sobre os que consomem mais.
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Muitos oradores falaram em democracia, no que se refere ao Código de

Defesa do Consumidor, que está preservado, diga-se de passagem, excepcionada a

questão da energia. Já falamos sobre isso aqui.

Agora, o linhão de Itaipu, o último que ficou pronto recentemente, foi atrasado

em um ano por causa da questão ambiental. Um promotor resolveu que impediria o

andamento da obra, considerando agentes de defesa do meio ambiente que

procuram evitar a solução da questão energética.

 As termelétricas têm problemas também, a serem resolvidos na outorga dos

Relatórios de Impacto Ambiental. Por que não foram realizadas as termelétricas?

Problema do gás? Sim, além do problema da tarifa entre o dólar e o real, que está

sendo equacionado. Houve problema de fornecimento de equipamentos das

termelétricas, mas todo esse conjunto atrasou a entrada dessa nova energia, opção

para avaliar nossa matriz energética.

Falou-se ainda na LDO. Não posso deixar de dizer que, no PPA, período

1996/1999, 89% dos recursos previstos para a energia foram executados.

Vamos convocar a sociedade brasileira para, solidariamente, resolvermos o

problema. Este é o nosso apelo. Tenham certeza de que o Governo fará, e bem, sua

parte, no sentido de termos, daqui para frente, a possibilidade de dias melhores para

todos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) - Concedo a palavra ao

nobre Deputado Walter Pinheiro, que disporá de cinco minutos na tribuna.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, senhoras e senhores participantes desta audiência pública, para ter o
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caráter efetivo de uma Comissão Geral, começo fazendo este registro. Lamento a

ausência de representantes do Governo. Esta audiência foi pedida pelo Parlamento.

Isso mostra o desrespeito do Governo, que se nega a discutir esta matéria com as

entidades. Assim talvez se entenda a ausência do Ministro de Minas e Energia. Num

momento crucial para se discutir energia, esta Pasta foi colocada à margem, tendo

sido instituído o momentâneo “Ministério do Apagão”, liderado por alguém que de

energia não entende, mas de corte talvez entenda sobejamente. Refiro-me ao Sr.

Pedro Parente.

Portanto, fugir a este debate é, na realidade, fugir do chamamento que alguns

fazem para o sacrifício, o envolvimento. A Casa quer discutir e está propondo uma

mobilização, mas o Governo não quer isso. Em uma mobilização, existe a

necessidade da participação de técnicos, da sociedade, mas o Governo tapou os

olhos diante da crise.

Em 14 de junho de 2000, esta Casa apontou, em um seminário da Comissão

de Minas e Energia, a crise que se apresentava a passos largos, mas o Governo

dizia que não havia crise, que não era preciso se desesperar. As atitudes assumidas

foram no caminho inverso.

O representante do Governo disse não ser verdade a falta de investimento.

Quero, então, citar dados: de 1986 a 1990, a média de investimento no setor

energético chegou à casa de 12,7 bilhões. De 1995 a 1999, a média chegou à casa

dos 5,3 bilhões. Ora, alguém pode dizer que houve investimento. Na realidade,

houve decréscimo, porque a demanda cresceu. O próprio Governo, de 1995 a 1999,
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dizia que teríamos crescimento econômico. É impossível falar-se em crescimento

econômico sem infra-estrutura, sem matriz energética funcionando.

Portanto, não foi por desconhecimento, mas por conta da adoção de uma

política econômica que privilegiou déficit primário, contas públicas. Dizia o Governo

que, com a privatização, as empresas que assumiriam as estatais energéticas teriam

obrigação de investir, o que não aconteceu.

Hoje, o Governo adota medidas que punem a sociedade, ou seja, punem

aqueles que não têm responsabilidade pelo crime cometido. Além de apagarem a

luz, querem também apagar a democracia. A medida provisória que será editada

hoje é um atentado à democracia, pois privilegia os que se beneficiarão deste

momento de crise. Além de todos os males, essa transação vai claramente permitir

ganhos, com a possibilidade de bônus para aqueles que anteciparem obras, aqueles

que deveriam cumprir planos de metas antes, mas agora são tratados com

generosidade.

A medida provisória ainda cria, com a multa, a canalização para atender os

custos adicionais que as empresas terão com o racionamento. Portanto, a

população é que vai pagar, através das multas, o custo adicional para que as

concessionárias operem no período de racionamento.

E, de maneira mais graciosa ainda, a medida provisória, no art. 20, § 2º, traz

outro alento para as concessionárias. Estabelece que, se as multas não forem

suficientes para o ajuste do custo adicional, a conta será compensada integralmente

com tarifas. Está escrito na medida provisória!
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Dessa forma, Sr. Presidente, este é um momento de esforço. O Partido dos

Trabalhadores compreende que é fundamental que se faça um esforço, mas à luz da

verdade, com alguém que opte por vir a esta Casa dialogar. Estamos propondo a

formação de uma frente que envolva membros da sociedade, membros da

academia, técnicos, para que, com seriedade, caminhemos na direção de resolver a

grave crise que o Governo não quis ver.

É possível fazer isso, mas é preciso que o Governo adote postura diferente da

que assumiu até agora. Não a de punir a sociedade. O Governo tem de

primeiramente optar pelo fim do processo de privatização em curso. Essa é uma

questão central para quem deseja tratar a questão energética. Que assuma o

compromisso de parar com essa história de pagamento de juros da dívida e fazer o

investimento necessário para que o Brasil enfrente o próximo período, dotando o

País de condições fundamentais para o investimento e para o atendimento do povo

brasileiro. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) – Concedo a palavra ao

nobre Deputado Jorge Bittar, do PT do Rio de Janeiro. S.Exa. dispõe de até cinco

minutos.

O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, senhoras e senhores convidados, embora o Deputado José Carlos

Aleluia não esteja no plenário, eu gostaria de cumprimentá-lo.

Assim o faço porque, sem abrir mão de suas concepções políticas e do seu

compromisso político com o Governo, o Deputado Aleluia fez um discurso

absolutamente sincero. Conhecedor que é dos problemas do setor de energia
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elétrica e da trajetória da crise nos últimos anos, numa certa medida, como

integrante da base governista, fez uma autocrítica, o que não estamos vendo nas

palavras e ações nem dos membros do Poder Executivo, que mantêm uma postura,

a meu ver, de empáfia e de certa arrogância, nem da representação do Governo

nesta Casa.

Diante de uma situação tão grave quanto a que estamos vivendo, o Governo

Federal deveria estar estendendo a mão, deveria estar se abrindo ao diálogo para

promover um caminho democrático que possa propiciar a superação da grave crise

do setor de energia, que se soma à crise ética e política existente no Brasil.

Concordo — e acho que todos aqui também — com o argumento de o setor

de energia elétrica passava por enormes dificuldades ao final dos anos 80,

dificuldades essas associadas à situação das próprias empresas públicas

brasileiras, vítimas da crise fiscal e financeira do Estado, vítimas de politicagens,

muitas vezes, por não terem sido administradas com a seriedade que mereceriam,

mas, sim, por Governos conservadores que empregavam práticas que devem ser

execradas da administração pública do País.

A minha discordância se deve ao remédio aplicado, desde que feito o

diagnóstico. Esse remédio foi manipulado segundo o ideário que denominamos

neoliberal, que trabalha o fundamentalismo de mercado, a idéia de que a mão

invisível do mercado dá conta da solução dos problemas de investimento, da

alocação de recursos na sociedade. Em virtude dos compromissos cegos com o

Fundo Monetário Internacional, gerou-se a chamada obsessão fiscalista, de tal modo

que a geração de recursos no caixa do Governo para fazer face ao pagamento das
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dívidas interna e externa passaram a ser mais importantes do que os investimentos

sociais e em infra-estrutura.

Só uma avaliação desse tipo justifica o fato de o Governo, arrecadando 30

bilhões de reais com as vendas das empresas do setor energético, como aqui foi

dito hoje, ter gerado caixa, mas não energia para a população brasileira. Em outras

palavras, o Governo optou pela geração de recursos de caixa ao invés da geração

de energia para a sociedade.

O mesmo empenho empregado em atrair investimentos para o setor privado

poderia ter sido feito, como também já foi dito, no sentido de construir novas usinas

hidrelétricas e termoelétricas, buscando construir parcerias entre o Estado e o setor

privado.

Penso que a administração do setor de energia beirou a irresponsabilidade

nesses anos todos. Basta ver os contratos das empresas privatizadas, que não

estabelecem obrigações de investimentos; a venda de ativos amortizados de forma

absolutamente desnecessárias, e também — é importante que se ressalte — a

forma como se trata a operação do setor. Já há muito tempo os próprios técnicos do

setor de energia elétrica, na ELETROBRÁS, no Operador Nacional do Sistema, e

técnicos da própria ANEEL vêm denunciando, através de palavras e de relatórios, a

gravidade da crise.

Nosso companheiro Fernando Ferro leu relatório acerca da política e do

planejamento energético deste País, que deixa absolutamente clara a grave crise

que atravessa o setor. Essas informações foram simplesmente engavetadas, não se

produziu transparência aos agentes do setor de energia elétrica e à sociedade



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 090.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 24/05/01 Montagem: José

524

brasileira, para que se buscasse a tempo soluções adequadas para esta crise. Por

isso mesmo, encontramo-nos em situação de enorme gravidade, meus amigos. É

preciso que se entenda isso.

Alguns setores da sociedade imaginaram que discursos contundentes por

parte de alguns integrantes do Governo pudessem constituir cortina de fumaça para

iludir as pessoas na discussão de outros problemas da sociedade brasileira. Na

verdade, a crise é muito grave e os remédios aplicados não são os mais adequados.

É evidente que numa situação de crise energética todos perdem. Agora, o ônus do

racionamento deve ser melhor distribuído, como já foi dito, pela sociedade brasileira.

Não há como se estabelecer mecanismo justo se não houver espaço

democrático de discussão. Como constituir um comitê ou uma Câmara de Gestão da

Crise de Energia Elétrica sem se admitir nesta Câmara representação da sociedade

brasileira, dos técnicos sérios do setor? Na verdade, perpassa por conta disso o

autoritarismo. Quer dizer, aqueles mesmos que foram absolutamente irresponsáveis

na condução da gestão do setor elétrico, de forma arrogante, assumem a

organização do combate à crise, quando, na verdade, a sociedade deveria estar

sendo convidada para isso. É o mesmo autoritarismo daqueles que não dialogam

com os servidores públicos há seis anos sem reajuste em seus salários, sem

encontrar espaço de diálogo no Governo para discutir suas demandas salariais e

uma série de outras medidas absolutamente autoritárias que nada contribuem para a

solução dos problemas deste País.

É preciso que esta Casa, urgentemente, em diálogo com a sociedade,

encontre uma série de proposições, para que possamos romper com os aspectos



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 090.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 24/05/01 Montagem: José

525

autoritários e antipopulares das medidas adotadas pelo Governo Federal, dentre

elas o rompimento do estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. E que

possamos, firmemente, estabelecer um planejamento para o setor, que a médio e

longo prazo possa resolver o problema com investimentos em termelétricas,

hidrelétricas; que o setor público seja o alavancador e dê segurança nos

investimentos do setor elétrico, podendo atrair investimentos privados para sua

expansão, e não na venda, na bacia das almas, de ativos já amortizados com o

sacrifício do povo brasileiro.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) – Concedo a palavra ao

nobre Deputado Luiz Antonio Fleury, do PTB de São Paulo, ex-Presidente da

Comissão de Minas e Energia e também Ouvidor-Geral da Casa,

S.Exa.  dispõe de  até 5 minutos para proferir o seu pronunciamento.

O SR. DEPUTADO LUIZ ANTONIO FLEURY – Sr. Presidente, Presidente da

Comissão de Minas e Energia, Sras. e Srs. Deputados, senhores convidados,

trabalhadores do setor, antes de qualquer manifestação sugiro, dentro desse clima

em que se busca minimizar os efeitos da crise, que se abra um canal de negociação

com os trabalhadores do setor que estão em campanha salarial. Qualquer problema

que eles tenham poderá agravar ainda mais a crise. (Palmas.) Como propõe o

entendimento, esse canal tem de ser aberto o mais urgentemente possível.

Sr. Presidente, não vou falar do seminário que V.Exa. como Presidente da

Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, juntamente comigo

à frente da Comissão fizemos em 14 de junho do ano 2000. Nele, O Operador
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Nacional do Sistema, um diretor — abordando o tema agora foco daquele

Seminário: Colapso Energético no Brasil e Alternativas Futuras — afirmou que não

se poderia dizer que há colapso energético no Brasil, principalmente no setor elétrico

e que não enxergava colapso de energia no setor elétrico.

Isso foi dito. Está aqui. Enviamos esse documento. Portanto, não me vou

deter nesse aspecto. Apenas, e tão-somente, gostaria que talvez o representante da

Secretaria de Energia de São Paulo lesse o que o Operador Nacional do Sistema

Elétrico  disse a respeito de Taquaruçu, Três Irmãos e Rosana:

(...) no Governo Fleury, três delas foram colocadas

durante aquele governo (...)

Mais à frente diz:

Então, o Governador Fleury continuou a

motorização da Usina de Rosana, onde havia apenas

uma máquina colocada (...).

 Também deu início à motorização de Taquaruçu e

Três Irmãos e retomou as obras de Porto Primavera.

Está aqui, não sou eu quem está dizendo. Quem diz é o Operador Nacional

do Sistema Elétrico. Está aqui a prova da mentira. Diz ele que as obras estavam

paralisadas. Não.

O pior é que venderam as empresas para pagar dívida, e a dívida aumentou,

correspondendo a mais de duas vezes a dívida que o Governo que me sucedeu

assumiu, por causa da taxa de juros.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 090.3.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 24/05/01 Montagem: José

527

Então, não vamos procurar culpados. Um dos objetivos que me leva a estar

nesta Comissão Geral é tentar fazer uma mobilização nacional, sem dúvida, mas

dentro das regras do Estado de Direito.

Esta Constituição  não pode ser rasgada. Há hoje uma medida provisória que

suspende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É simples, basta ler o

art.  5º da  Constituição Federal, que trata dos Direitos e Garantias Fundamentais.

Diz o inciso XXXII:

Art. 5º........................................................................

.............................................................................................

XXXII . O Estado promoverá, na forma da lei, a

defesa do consumidor .

O inciso XXXV diz o seguinte:

Art. 5º.....................................................................

XXXV. A lei não excluirá da apreciação do Poder

Judiciário lesão ou  ameaça a direito.

Não podemos sob qualquer pretexto jogar a Constituição Federal fora. Temos

que respeitá-la. Isso não se faz, Sr. Presidente. (Palmas.)

Se querem, vamos colaborar, apesar de não termos culpa. Repito, vamos

colaborar, mas não rasgando a Constituição, não abrindo um precedente

perigosíssimo.

Este é o Ato Institucional nº 5, que estamos vivendo no Estado Democrático

de Direito com as mesmas conseqüências, tirando o direito do cidadão de reclamar

quando ele for lesado.
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E quais os artigos que foram violados e estão suspensos? São artigos que

permitem ao consumidor — aquele que tiver sua geladeira queimada, em

decorrência de um corte de energia que possa ter acontecido — ressarcimento junto

à distribuidora. E estão querendo tirar esse direito do cidadão brasileiro.

Hoje ouvi aqui alguns oradores  referindo-se aos juízes: será que eles estão

em Marte? E por que as palavras de ameaças tais como: “quem entrar na Justiça vai

levar o apagão”. Mas que prepotência é essa? Como falar em solidariedade.

Precisamos, sim, fazer um pacto de solidariedade, porém, obedecendo à

Constituição. Não podemos abrir mão disso. Não podemos de forma alguma fazer

com que a Constituição, conquistada por meio do sacrifício de tantos companheiros,

não seja respeitada.

Creio que os juízes não têm culpa. Não! Se não houve uma linha de

transmissão e houve uma ação judicial é porque não foram cumpridos os

mandamentos ambientais. Afinal, os juizes e promotores brasileiros são homens

sérios que querem o melhor para nosso País. Por outro lado, não podemos  admitir

que seja negado ao cidadão o acesso à Justiça.

Gostaríamos de sugerir que seja cobrado das distribuidoras que invistam,

como está no contrato  assinado.

Foi preciso haver a crise, Deputado Fernando Ferro, para que a sugestão de

financiamento do setor alternativo do bagaço de cana fosse aceita. Agora o BNDES

está financiando a iniciativa, mas poderia ter feito isto no ano passado. É uma boa

solução, não à custa de ameaças, mas da colaboração de todos os brasileiros.
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Queremos vencer essa dificuldade, mas vamos também fazer com que todas

as ações propostas por esta Câmara de Gestão, que está cuidando das

providências, sejam fiscalizadas pelo Congresso Nacional — e que tenhamos a

sociedade brasileira representada, propondo medidas.

E nós já sabemos quem são os culpados. São Pedro não tem nada com isso.

Queremos, isto sim, uma solução que seja dentro da lei, dentro da ordem e não à

custa do Estado de Direito.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) – Concedo a palavra ao

Deputado Clementino Coelho, do PPS de Pernambuco.

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO – Sr. Presidente, senhoras e

senhores, a grande questão é saber por que chegamos a este ponto, como

chegamos a esse ponto, o que aconteceu.

Eu me permito ler dois parágrafos dos articulista Arnaldo Jabor, que explicam

tudo isto, ou seja, o que aconteceu:

Um Governo preocupado só com o ajuste fiscal e

com reformas desconstrutivas não se preocupou com o

desenvolvimento de infra-estrutura. Um Governo que

nunca soube se explicar à opinião pública ficou com medo

de dar notícias ruins e resolveu se auto-enganar, tipo tudo

bem, Deus é brasileiro.

E o próprio Governo apostou em São Pedro, irresponsavelmente.
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O jornalista dá outra explicação para tudo isso, nobre Deputado Salatiel

Carvalho:

É a síndrome do marketing, das pesquisas de

opinião, da imagem. No desejo de combater o crônico

pessimismo brasileiro, o Governo inventou a bandeira do

otimismo irresponsável, o tradicional desprezo do

brasileiro pelas questões técnicas. No País só temos

bacharéis, literatos e ideólogos, que odeiam o mundo real.

Sr. Presidente, não estamos preocupados em saber quem é o responsável,

até porque todo a população já sabe, todo o País já sabe, mas estamos numa

democracia, e o estado de democracia exige direitos e deveres.

Não somos daqueles que querem derrubar o Presidente da República na

marra, não! Nós vamos respeitar a Constituição Federal, mas o Presidente Fernando

Henrique Cardoso tem de ter a humildade de dizer à Nação que errou! Que o

modelo que queria implantar não deu certo!

Sr. Presidente, alguns até dizem: “Como podem culpar a privatização se nada

foi privatizado, se 80% das geradoras ainda são estatais”? Se a privatização tivesse

sido implantada, seria o caos, seria o desmantelamento da sociedade brasileira, da

Nação. Graças a Deus isso não ocorreu. (Palmas.)

Só em anunciar que iria implantar gerou essa letargia, essa

irresponsabilidade, essa falta de compromisso com a Nação. Não deixaram a

CHESF nem Furnas investir, não fizeram as transmissões.
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Sr. Presidente, nós precisamos exigir, porque temos de ser solidários com o

povo, como disse o Deputado Fernando Gabeira. Mas temos de entender que existe

um Governo democraticamente constituído. Mas para este Governo recuperar a

integridade moral e a autoridade para conduzir essa crise, ele terá de vir a público

suspender esse modelo e adotar um novo modelo.

E qual é o novo modelo? O novo modelo é manter Furnas, Tucuruí e CHESF,

os pilares do modelo energético brasileiro, nas mãos do Estado, empresa pública. E

aí, sim, essas três empresas serão as reguladoras do mercado, irão promover

energia alternativa e garantir a compra de energia de outras fontes, porque todas as

outras matrizes energéticas são mais caras.

E a única maneira de regular e preservar a competitividade brasileira, o

diferencial que este País tem em relação a qualquer outra nação do mundo é o custo

e a qualidade da energia assentada nos rios brasileiros, na água. Esse conjunto de

hidrelétricas nacionais é o elemento ponderador da tarifa. Vai pagar tarifa cara da

eólica ao empresariado privado; vai pagar caro pelo gás, mas vai fazer depois uma

cesta energética de preço ponderado para promover o desenvolvimento sustentado

e possibilitar que a energia seja fator de alavancagem como sempre foi neste País.

Sr. Presidente, para fazer esse pacto o Presidente tem de fazer o que o

Primeiro-Ministro britânico Winston Churchil fez: ganhou a guerra, mas perdeu a

eleição.

Esta é uma guerra. Esta é a maior crise que o País atravessa: afeta o pobre,

o rico, o grande e o pequeno. O Presidente tem de ser transparente. O Presidente é

o general, o Presidente foi eleito. O Presidente errou e tem de assumir seus erros. E
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tem de comandar o País com transparência, e não através de medida provisória,

não aviltando a Constituição, porque, se aviltá-la, dará direito a nós e ao povo de

querer justamente tirá-lo do poder por vias transversas. (Palmas.) O Presidente tem

de fazer o que o dirigente inglês fez: assumir a responsabilidade até dos

antecessores no equívoco da política inglesa em subestimar o expansionismo

alemão. Ele assumiu, prometeu sangue, suor e lágrimas. Venceu a guerra, mas

perdeu a eleição.

O Governo do Sr. Fernando Henrique Cardoso não pode querer continuar

conduzindo essa crise pensando em 2002. A prioridade do Presidente é justamente

fazer um pacto nacional. E só se faz isso com transparência.

 Não poderíamos deixar de falar da medida provisória e da resolução —  art.

8º da Resolução e  art. 18 da medida provisória. Sr. Presidente, trata-se de

aberração técnico-científica. Não podemos racionalizar mais a agricultura irrigada,

porque esse tipo de lavoura, como a do São Francisco, é considerada agricultura de

ponta, que funciona com a técnica do gotejamento. A raiz da planta recebe a água

gota a gota. Menos ou mais água compromete seu ciclo de vida.

Na irrigação do São Francisco, já está assegurado o racionamento, o uso

racional da tecnologia  de ponta, até porque o  setor agrícola representa, no conjunto

de consumidores das matrizes de energia, o mesmo que os Poderes Públicos, e a

iluminação: 4%. E tem uma vantagem, Sr. Presidente: o setor agrícola gera metade

da exportação do País e distribui renda.

Há um mês a Califórnia apresentou plano de racionamento e excepcionou a

agricultura irrigada. Temos a solução, e me permita apresentá-la, Sr. Presidente:
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Tucuruí, de julho a dezembro, deixará de enviar energia de cerca de mil megawatts

de hoje, justamente por causa da sazonalidade da base hidrológica.

É preciso considerar as duas fábricas de alumínio que exportam 80% da

produção com energia subsidiada. Não se deve desabastecer o mercado interno ou

exportar energia subsidiada para o exterior nesse momento crítico. (Palmas.) É

preciso pegar parte da energia e botar no leão que está pronto. De julho a dezembro

haverá adicional de 400 a 500 megawatts por dia no Nordeste. E assim poderá ser

evitado o sangramento do Lago de Sobradinho na cova da sua reserva morta, o que

determinaria a falência de todos os projetos de irrigação do Nordeste.

Queremos ser solidários com o Governo, e que haja co-participação, porque

sozinho ele não sairá dessa situação. O Governo precisa de nós e da sociedade.

Vamos dar nossa colaboração para que possamos encontrar, nesta crise, dias

melhores, dias mais responsáveis.

 Muito obrigado a V.Exa. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) - Concedo a palavra ao Sr.

Deputado José Antonio Almeida, do PSDB do Maranhão.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, ilustres convidados, meus cumprimentos.

Segunda-feira, eu disse que o Presidente da República não teve sequer o

pudor de inventar uma conseqüência sem causa para esta crise. O Governo Federal

trata a crise como se fosse algo sem causa definida, porque está mais do que

provado que São Pedro não tem nada a ver com isso.
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Todos os Srs. Deputados sabem que não sou economista, não sou

engenheiro, não cuido de energia; sou advogado há mais de vinte anos e, há mais

de quinze, professor do curso de Direito da Faculdade de Direito do Maranhão,

minha terra. Por isso, não podia deixar de tratar, ainda que de passagem, dos

aspectos jurídicos do plano, o que muito bem ressaltou o Deputado Luiz Antonio

Fleury, mas gostaria de detalhar.

O que o Governo fez, na Medida Provisória nº 2.148, com relação ao Código

de Defesa do Consumidor? Suspendeu (art. 25) a aplicação de quatro artigos — 12,

14, 22 e 42 — do Código de Defesa do Consumidor.

Os arts. 12 e 14 não tratam da questão da oferta de qualquer produto, mas da

possibilidade de reparação de danos morais e materiais. O Governo está

consagrando um princípio que havia no absolutismo estatal, o da irresponsabilidade

do Estado por seus atos.

O art. 22 do Código de Defesa do Consumidor diz que o consumidor tem

direito a serviços adequados eficientes e seguros. Ou seja, em relação ao

fornecimento de energia, é possível que o serviço seja inadequado, ineficiente e

inseguro, e o Governo acha que isso é correto. Nesse artigo, a única coisa

pertinente está relacionada com os serviços contínuos, quando são essenciais.

Bastaria uma abordagem sobre isso. Mas S.Exa. não ficou só nisso. Além de

suspender os arts. 12, 14 e 22, suspendeu o 42, que proíbe a exposição do

consumidor ao ridículo, sem qualquer pertinência com o que se está tratando.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, de tudo o que foi dito aqui, nada foi

mais eloqüente, para demonstrar essa irresponsabilidade, essa política criminosa,
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do que o dado que trouxe o Deputado Sérgio Miranda: o Governo vai anunciar por

esses dias que a soma do superávit da administração direta, do próprio Governo,

com o das empresas estatais dá 16 bilhões, que não foram nem vêm sendo

aplicados há muito tempo naquilo que a Constituição diz ser fundamento do Estado

brasileiro.

O art. 1º da Constituição cita a soberania. O Brasil não podia alienar suas

empresas estratégicas. A cidadania estará seriamente comprometida nesses dias de

racionamento. A dignidade do cidadão estará igualmente comprometida por essa

crise que estamos vivendo. Isso tudo está no art. 1º da Constituição, que trata dos

fundamentos do Estado brasileiro.

Diz mais a Constituição, entre os objetivos fundamentais: garantir o

desenvolvimento nacional. Não se faz desenvolvimento nacional sem energia, sem

aplicação de recursos.

Não se poderia, por exemplo, investir em linhas de transmissão de

hidrelétricas instaladas há muitos anos e já pagas, como Itaipu e Tucuruí, em vez de

investir nesse gasoduto com energia polêmica, com problemas ambientais e que

não está instalada?

Sr. Presidente, mesmo nas propostas de racionamentos absurdas,

estabelecendo-se multas e sobretaxas, cortes de fornecimento, o Governo não está

sendo racional.

Lembro-me de uma proposta que não é minha, mas de dois economistas:

João Sayad, que hoje está trabalhando em uma Prefeitura do PT, mas já trabalhou

no Governo Sarney, por exemplo, e em outros governos conservadores, e o Dr. José
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Augusto Savasini, professor da USP. A proposta deles é muito mais simples: um dia

de feriado por semana. Isso já foi quantificado? Pode ser. É uma saída talvez muito

menos traumática do que essa que estão procurando dar.

E, mais do que isso, Sr. Presidente, é preciso rever imediatamente a política

de privatização. É inconcebível que ela continue, mas também é inconcebível que

exista uma proibição total de qualquer nova ligação, de qualquer novos negócios de

tudo que se está fazendo no País.

Não nos podemos estagnar totalmente. É necessário que se tenha com

absoluta transparência todos os dados para que a população possa efetivamente

colaborar neste momento. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) - Com a palavra o nobre

Deputado Babá, do PT do Pará, pelo prazo de cinco minutos.

O SR. DEPUTADO BABÁ - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

companheiros trabalhadores presentes e os que nos escutam pela TV Câmara,

quero apresentar vários argumentos que o Governo vem usando não só em relação

à crise elétrica, mas a toda uma série de problemas, a fim de justificar congelamento

de salários de funcionários públicos e as benditas privatizações que tanto dano

causaram a este País e a milhares de trabalhadores que ficaram desempregados

por força desse processo.

Este Governo é responsável por toda esta crise. O Governo Fernando

Henrique Cardoso é responsável pela crise do apagão e por acobertar a corrupção.

São duas coisas que se estão somando. O Governo, nos últimos dias, fez com
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Deputados retirassem a assinatura do requerimento referente à CPI da Corrupção,

porque sabe que essa investigação vai parar no Palácio do Planalto.

Agora tentam jogar a culpa para São Pedro. Na verdade, a culpa é do Seu

Pedro, do Seu Pedro Malan, junto com Fernando Henrique Cardoso e um outro

Pedro, Pedro Parente, que fazia parte dessa coordenação dos setores elétricos.

(Palmas.) Isso é uma vergonha para o nosso País.

Há um problema neste Governo. Não adianta ter superávit primário, como

estão anunciando agora, porque no dia seguinte esse superávit viaja para os

banqueiros internacionais, para o Fundo Monetário Internacional, a fim de pagar os

absurdos juros das dívidas interna e externa.

Nos dois primeiros meses deste ano, foram 18 bilhões só de juros. Dinheiro

que daria para construir três hidrelétricas de Tucuruí, o que resolveria os problemas

do País. Em dois meses! Esse é o problema crônico que este País enfrenta. Não

adianta. Esse superávit primário que eles estão aí alardeando ocorre à custa do

congelamento do salário dos funcionários públicos; à custa da demissão de

trabalhadores das estatais; à custa da produção de petróleo e das exportações de

outros produtos; à custa do suor da classe trabalhadora — e há muitos

desempregados. Isso gera um superávit primário.

Temos de dar um basta a este Governo entreguista, que já entregou todo o

patrimônio siderúrgico — começou com Collor de Mello e terminou com FHC —, que

entregou importantes segmentos do setor elétrico e que quer entregar a

PETROBRAS, os Correios, o Banco do Brasil. Assim fez Menem, na Argentina.

Entregou todo o patrimônio daquele país, que agora não tem nada. Está lá, com
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Domingo Cavallo, tentando, mais uma vez, massacrar a população. Na Argentina

não há mais ativos, não há mais estatais. Até a Previdência foi privatizada. E é o que

quer fazer o Sr. Fernando Henrique Cardoso.

O Presidente da República, na sua esquizofrenia — o Governo vive numa

esquizofrenia permanente —, tenta jogar a culpa que é sua em cima dos outros. Há

pouco quis novamente jogar a culpa nas costas da Oposição, chamando-a de

golpista, dizendo que ela quer violar a democracia.

Ora, o Presidente da República é que vem atacando a democracia

constantemente neste País, passando por cima do Congresso Nacional. S.Exa. vem

governando o Brasil por meio de medidas provisórias. A última medida provisória é

vergonhosa, tenta derrubar o sagrado direito dos consumidores, aprovado por este

Parlamento. Não podemos permitir que esse fato vá à frente. A população brasileira

está zangada e vai rebelar-se contra esses absurdos.

 Mas essas atitudes são comuns para Pedro Parente e David Zylbersztajn —

este último só está naquela direção porque tem como grande cacife ser genro de

Fernando Henrique Cardoso. Esta é a vergonha do País. A ex-nora de Fernando

Henrique Cardoso, dona do Banco Nacional, levou 7 bilhões de reais do PROER,

causando grande prejuízo para o País. Fernando Henrique Cardoso bancou o

PROER para resolver o problema de sua ex-nora. É assim que se administra o

Palácio do Planalto!

Devo dizer aos trabalhadores que se encontram neste plenário que a solução

para o problema é a mobilização da classe trabalhadora do País. Não podemos mais

aceitar pacificamente o que vem sendo feito contra a população brasileira. O apagão
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se avizinha, e o Governo tenta resolver o problema cortando a luz das casas da

classe média, da classe trabalhadora. Será que terão coragem de ir para cima das

empresas que compraram outras do setor energético e não cumpriram sua tarefa?

Aliás, a EMBRATEL deve ao Governo 55 milhões, em virtude de multa não paga.

Queremos dizer ao Sr. Fernando Henrique Cardoso que a Central Única dos

Trabalhadores e o Partido dos Trabalhadores, juntamente com as entidades

populares e sindicais, vão parar o País para protestar, mobilizar, exigir a CPI da

Corrupção e derrubar este Governo entreguista, que entrega o Brasil nas mãos do

Fundo Monetário Internacional e dos banqueiros internacionais. Foi só o que ele fez

durante todos esses anos. (Palmas.) Por isso, não aceitamos mais este Governo.

Vamos lutar, fazendo mobilização de massa, mas não com atitudes traiçoeiras como

as que ele adota contra a classe trabalhadora. O Governo mais uma vez está

cumprindo, como sempre, o papel de marionete do Fundo Monetário Internacional,

seguindo suas ordens independentemente do que aconteça com a classe

trabalhadora.

A nós resta a luta, resta fazer greve geral no País, de ponta a ponta, para dar

uma resposta incisiva a este Governo e mostrar o que a classe trabalhadora pensa

dele.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) - Com a palavra o último

orador inscrito, nobre Deputado Wilson Santos, do PMDB de Mato Grosso. S.Exa.

disporá de cinco minutos na tribuna.

O SR. DEPUTADO WILSON SANTOS - Sr. Presidente, não quero ser

repetitivo, porque dezenas de oradores já trataram do tema de maneira semelhante.
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Trago a esta Casa a experiência da privatização das Centrais Elétricas de Mato

Grosso. A CEMAT, empresa 100% estadual durante quase cinqüenta anos, foi

privatizada no final de 1997. O que aconteceu após a privatização? Temos que

analisar as conseqüências da venda dessa empresa pública para a iniciativa

privada, as mudanças que ocorreram.

O discurso do então Governador do Estado, que eu apoiava — na época eu

era Deputado Estadual e fui um dos responsáveis pelos dois únicos votos na

Assembléia Legislativa contra a privatização, tendo sido tachado de reacionário,

radical, xiita, contrário ao desenvolvimento —, era de que a privatização traria

algumas vantagens. Primeiro, que a qualidade dos serviços seria melhorada

extraordinariamente; segundo, que a tarifa seria reduzida; terceiro, que os

empresários que comprariam a empresa tinham muito mais capacidade do que o

Estado para investir, porque eram riquíssimos, e, se não tivessem dinheiro, iriam

buscá-lo onde quer que fosse.

Com base nesses três pressupostos, foi vendida a CEMAT por 176 milhões

de reais, à vista, ao consórcio Grupo Rede/INEPAR. O Grupo Rede, que está em

Tocantins, no Pará e em São Paulo, se consorciou com o Grupo INEPAR, do

Paraná. Eles assumiram também o restante da dívida que a CEMAT possuía.

Passaram-se três anos e meio, aproximadamente. Os serviços de energia em

Mato Grosso nunca foram tão ruins como agora, com a privatização do setor

energético. A tarifa nunca foi tão alta. Subiu nesses três anos e meio quase 50%.

Por último, quanto à promessa de investimentos, não preciso dizer nada. Ocorreu o
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mesmo que nos outros Estados. Então, foi uma falácia, uma mentira dizer que iam

privatizar um setor.

Na Assembléia Legislativa de Mato Grosso, dizia eu que o papel do Estado

era continuar coordenando o setor energético estadual, porque era um Estado em

desenvolvimento. Ele teria que tratar o setor energético como prioridade. Era uma

questão estratégica para o desenvolvimento de Mato Grosso. Ele não podia perder o

comando da política energética estadual. Não devia entregá-la à iniciativa privada,

que não tinha compromisso nenhum com o nosso Estado, a não ser lucro, lucro e

lucro, que é a base principal e a cartilha da maioria do empresariado nacional e

internacional.

Sr. Presidente, mais de 1.500 pais de família foram mandados para o olho da

rua. Eles, com a indenização, montaram uma venda de cachorro-quente aqui, um

botequim ali. Coitados! Não tinham experiência, quebraram a cara, acabaram com

tudo. Muitos se entregaram à bebida, tornaram-se alcoólatras, destruíram a própria

família. E tudo isso em conseqüência da demissão.

O grupo privado que comprou a CEMAT usa de extrema violência, Sr.

Presidente, com os pobres que não podem pagar. Lá em Mato Grosso o pobre tem

dez dias para pagar. Se não o fizer, cortam a energia. Mais dez dias sem pagar,

arrancam o padrão e levam o poste, dizendo que pertence à empresa. É uma

humilhação, algo jamais vista no trato da coisa pública em Mato Grosso. Esse é o

tratamento que o grupo tem dado.
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Por último, dos 176 milhões que o Governo Estadual abocanhou com a

venda, ninguém nunca conheceu a prestação de contas. Alguns dizem que foram

usados na campanha de reeleição do atual Governador, Dante de Oliveira.

Para encerrar meu pronunciamento, registro que o TRF da 1ª Região, sediado

em Brasília, proibiu a construção de uma usina hidrelétrica em Diamantino, Mato

Grosso, com capacidade de 30 megawatts, alegando questões indígenas. A reserva,

já demarcada, fica a oitenta quilômetros — nada a ver, portanto, com problema

indígena —, mas alguns comprometimentos profundos fizeram com que a obra

parasse.

Portanto, parabenizo a Câmara dos Deputados, por realizar este evento

inédito, e V.Exa., Sr. Presidente, que há muito vem tratando do tema. Espero que o

Governo assuma suas responsabilidades e apresente as devidas soluções. Se ele

privatizou nossas estatais, no mínimo tinha de continuar acompanhando e

planejando o setor. No entanto, privatizou, arrecadou, não investiu no setor, e quem

comprou também não investiu.

Por último, quero fazer uma homenagem a um grande homem. Falem o que

quiserem — já vi algumas revistas semanais de âmbito nacional chamando-o de

trapalhão —, mas Itamar Franco não tem nada de trapalhão. Foi um grande

Governador, de visão, ao não permitir a privatização de Furnas. (Palmas.) Se há um

Governador no Brasil com visão estratégica, chama-se Itamar Franco.

Sr. Presidente, amanhã de manhã estarei em Goiânia, a convite da bancada

do PMDB de Goiás, para participar, juntamente com a população, de mais um ato

contra a tentativa do Governador Marconi Perillo de privatizar a CELG. Será que
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esse moço não se cansa de ver o que está acontecendo? Não enxerga o escândalo

que foi o modelo de privatização do setor energético nacional?

Muito obrigado, Presidente Salatiel Carvalho. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) - Concedo a palavra à

nobre Deputada Iara Bernardi.

A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, em 12 de dezembro de 1995 disse o Presidente da República, em seu

programa semanal de rádio, Palavra do Presidente, segundo a Folha de S.Paulo

do dia 13 daquele mês:

Nós precisamos de eletricidade para desenvolver o

país, e há disponibilidade de cachoeiras em diversos

cantos do país para construção de hidrelétricas. (...) E é

por isso que o Ministério de Minas e Energia está

realizando um programa de licitações, que vai até o ano

2004. (...) Todas essas obras que serão feitas vão

aumentar em mais de 32 mil megawatts a nossa

capacidade de geração de energia. (...) Isso significa que

a energia elétrica vai chegar à casa de um número maior

de brasileiros e as indústrias vão poder trabalhar sem

medo de faltar luz e pagando tarifas mais baratas. (...)

O que nós queremos é construir, junto com a

iniciativa privada, pequenas usinas hidrelétricas onde elas

são realmente necessárias. Aproveito esta oportunidade
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para convocar nossos empresários para participarem

desses negócios, porque eles vão ajudar o País a crescer

e ganhar dinheiro.

Menos de seis anos depois, e após grande parte do sistema de distribuição

de energia elétrica ter sido privatizado no Brasil em nome dos investimentos e da

eficiência, a situação concreta é bem menos rósea do que previu o Presidente: as

tarifas subiram muito acima da inflação e estamos às vésperas de um racionamento

generalizado, de conseqüências extremamente danosas para toda a sociedade.

Aliás, não se passaram dois anos após aquele discurso presidencial, para que

o próprio Ministro de Minas e Energia à época, Raimundo Brito, em 18 de dezembro

de 1997, revelasse dificuldades no setor energético brasileiro, embora negando-as.

Em uma solenidade em Belo Horizonte, afirmou que “muitas vozes agourentas

diziam que nós enfrentaríamos racionamento em 97. Estamos encerrando o ano e

não houve. Há dificuldades para 98, mas vamos vencê-las. Não vai haver

racionamento”. De acordo com o Ministro, os problemas que o setor vivia no período

— e que continua a viver, evidentemente — se originaram dos poucos investimentos

desde o final dos anos 80. Entretanto, na avaliação da maior autoridade

governamental em energia elétrica de então, o problema estava sendo resolvido:

Nesse período [final dos anos 80 e início dos anos

90] nós acrescentamos cerca de 1.100 megawatts por

ano ao sistema, enquanto precisávamos de 2.500 a 3.000

MW, mas já revertemos esse quadro. (Folha de S.Paulo,

19 de dezembro de 1997.)
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Como temos visto, o quadro adverso não foi revertido coisíssima nenhuma.

Foi, isto sim, sendo jogado para baixo do tapete, ano após ano. E com finalidade

mais política do que econômica. A declaração do então Ministro Raimundo Brito, de

que o déficit na produção de energia estava superado, foi dada no finalzinho de um

ano pré-eleitoral, quando o Presidente da República estava prestes a disputar a

reeleição, bem como Governadores de Estado, Deputados e Senadores. Seria

impensável fazer racionamento em ano de eleições, quando era essencial para a

manutenção do modelo econômico implantado em 1994 a recondução ao poder do

grupo até hoje dominante.

A vinculação entre o gerenciamento da energia elétrica e as questões

políticas foi revelada pelo próprio Presidente FHC, quando afirmou, em 1995,

durante uma visita à China, que “a privatização está entregue ao PFL: energia

elétrica, petróleo, tudo é no ministério do Raimundo Brito” (Folha de S.Paulo, 18 de

dezembro de 1995). Na recente convenção do PSDB, em 19 de maio, o Presidente

voltou a tocar nesse assunto, desta vez culpando o PFL pela atual crise energética.

Não é difícil concluir, portanto, que a insuficiência na produção de energia

elétrica não foi enfrentada por motivos eminentemente políticos e, provavelmente, só

o esteja sendo agora porque não haverá possibilidade de reeleição — até o

momento, pelo menos, a Constituição não foi alterada para viabilizar um terceiro

mandato, embora tudo seja possível.

É, assim, mais um sintoma de falta de moral do que de energia. Essa falta de

moral, que submete a verdade a critérios de conveniência política, levou o Governo

do Presidente Fernando Henrique Cardoso a ser um governo quase que virtual, no
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qual as coisas funcionam apenas na publicidade que se faz de tantos e tantos

programas ou projetos lançados desde que assumiu o poder e que ninguém mais se

lembra. Mas desta vez se foi longe demais. Enquanto autoridades negavam

problemas que vários estudiosos de fora do Governo apontavam, a realidade foi

adquirindo contornos dramáticos, sendo continuamente mascarada. O clima hoje no

País é de estarrecimento, quase que de angústia, pela situação que teremos que

atravessar, além de revolta pela perspectiva de sangria no bolso, mais uma vez.

Para sorte — e conveniência — do Governo Federal, o Estado da Califórnia,

nos Estados Unidos, tem vivido problemas de cortes de energia elétrica, o que tem

servido muito bem para que “analistas” e parte da grande imprensa concluam que a

crise energética não é exclusivamente um problema brasileiro, fruto de

incompetência gerencial e má-fé política das autoridades, mas sim de um problema

maior, de um problema global, ao qual não resta outra alternativa que não se

submeter. Cuidado com esse discurso. Não é o mesmo que utilizam para o campo

econômico, para justificar, por exemplo, o desemprego, dizendo que este é

inevitável devido à globalização?

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) - Em nome do Presidente

desta Casa, Deputado Aécio Neves, e da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados,

agradecemos aos convidados, a todos os presentes e aos que nos acompanharam

por meio das transmissões da Rádio Câmara e da TV Câmara.
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V- PROPOSIÇÕES

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) - Os Srs. Deputados que

tenham proposições a apresentar queiram fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SENHORES:
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VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) - Nada mais havendo a

tratar, vou encerrar a sessão.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Salatiel Carvalho) – Encerro a sessão,

convocando para amanhã, sexta-feira, dia 25 de maio, às 9 horas, sessão ordinária

da Câmara dos Deputados.
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(Encerra-se a sessão às 19 horas e 42 minutos.)


