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O presidente do Grupo Guaraniana, Marcelo
Corrêa, e o presidente da Coelba, Moisés Sales,
participaram dia 31 de março, ao lado da ministra
de Minas e Energia, Dilma Rousseff, e do governa-
dor, Paulo Souto, da cerimônia de assinatura do Ter-
mo de Compromisso que estabelece as condições
de implantação do Programa Nacional de Univer-
salização do Acesso e Uso da Energia Elétrica -
Luz para Todos na Bahia.

No evento, realizado na Fundação Luís Eduardo
Magalhães, em Salvador, foi anunciada a meta do Luz
para Todos na Bahia: ligar à rede elétrica 357.970
domicílios da zona rural até o ano de 2008. Na ocasião
também foi lançado o Comitê Gestor Estadual do
programa. Ele será responsável por acompanhar as obras
e o cumprimento das metas estaduais de universalização
do acesso à energia elétrica.

Entre os nove membros do comitê estão repre-sen-
tantes do Ministério de Minas e Energia, Governo do
Estado, Agerba, Coelba, União das Prefeituras da
Bahia (UPB), Empresa Baiana de Desenvolvimento
Agrícola (EBDA), Companhia de Desenvolvimento e
Ação Regional (CAR), Federação dos Trabalhadores em
Agricultura (Fetag) e Projeto Semear.

A Bahia é o estado que possui a maior população
rural do país. A meta do Programa é que ainda este
ano sejam atendidos 20.394 consumidores. Para 2005,
a meta é atingir 76.894 residências. No ano seguinte,
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Coelba está no Programa Luz para Todos
Empresa vai levar energia a mais de 350 mil domicílios da zona rural

serão realizadas 91.894 novas ligações. Esse mesmo
número se repetirá em 2007. E finalmente, em 2008,
serão contemplados 76.894 domicílios. “O nosso de-
safio é grande, mas a Coelba dispõe de toda a capaci-
dade técnica e operacional para executar com suces-
so este programa”, disse o presidente Moisés Sales.

Terão prioridade os municípios que possuem Índi-
ce de Desenvolvimento Humano (IDH) menor do que
a média estadual. Estão neste grupo cidades como
Paripiranga, Buritirama, Barra, Pintadas, Casa Nova,
Santa Rita de Cássia, Cícero Dantas, Itiúba, Itapicuru
e Monte Santo.

Os recursos necessários para a implantação do
programa na Bahia, somente nos anos de 2004 e
2005, somam R$ 471,6 milhões. Desse total, a Co-
elba aplicará R$ 70,7 milhões de recursos próprios
e mais R$ 23,6 milhões financiados através da Re-
serva Global de Reversão (RGR). A participação do
Governo do Estado será de R$ 141,5 milhões e da
Eletrobrás, de R$ 235,8 milhões, provenientes da
Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). Até
2008, quando será concluído o programa, terão sido
investidos mais de R$ 1,9 bilhão.

Estima-se que 8 mil empregos diretos serão gera-
dos nas empreiteiras que trabalharão na ampliação
da rede elétrica e realização das novas ligações.
Deverão ser reativadas 12 fábricas de postes de con-
creto com a criação de 1,8 mil vagas.
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