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4) “O Brasil não sofrerá novo apagão”  
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Entrevista: Dilma Rousseff  

--------------------------------------------------------------------------------  

A ministra das Minas e Energia, Dilma Rousseff, viajou ontem para uma localidade 
quase desconhecida, no interior do Rio Grande do Sul: o município de Tupanciretã, 
onde visitou um assentamento de sem-terra e inaugurou a iluminação das casas de 
19 famílias de trabalhadores rurais. Nos próximos dias outros assentamentos 
próximos também ganharão iluminação. A própria ministra admite que sua ida a 
essa inauguração é “mais simbólica” e que sua intenção é, sobretudo, sinalizar o que 
é o Programa Luz para Todos. Um pouco antes dessa viagem, que ela considera 
emblemática, Dilma Rousseff recebeu o repórter Umberto de Campos, da Sucursal 
de A TARDE em Brasília, em seu gabinete, para esta entrevista.  

A Tarde - Ministra, quais as principais características do Programa Luz para Todos?  

Dilma Rousseff - Esse programa tem algumas características que precisam ficar 
muito claras. Primeiro, é um programa gratuito. E o que ele objetiva? Fazer a 
ligação de luz elétrica naquelas residências, sobretudo na zona rural, que não têm 
acesso à eletricidade. E, a partir do início de 2003, mais precisamente com uma lei, 
ele ficou um programa gratuito. O que significa isso? Que ninguém pode cobrar do 
agricultor, do cooperativado, ou do proprietário de uma terra, o custo para ligá-lo 
até a rede de eletricidade. A partir de agora, é obrigação da distribuidora, ou da 
cooperativa que fornece energia naquela região, assegurar que haja uma ligação de 
luz elétrica até a casa do beneficiário. Essa ligação faz com que, ao mesmo tempo, a 
distribuidora tenha que puxar a rede e deixar montados até três pontos de luz e duas 
tomadas na casa.  

Quem tem prioridade para receber essa ligação de graça?  

O programa dá prioridade aos assentamentos, pessoas atingidas por barragens que 
foram deslocadas das suas propriedades, e agricultores familiares que, de alguma 
forma conjunta, fizeram um pleito de reivindicação no sentido de ter uma 
comunidade inteira eletrificada. Porque é mais fácil você fazer uma eletrificação de 
conjunto do que fazer um ponto a ponto. Enfim, o programa tem por objetivo 
assegurar que todos os municípios do Brasil tenham acesso à luz elétrica. Então o 
que vamos estar fazendo em Tupanciretã (a solenidade seria no sábado) é iniciar um 
longo caminho em que contamos com todos para que estejam atento. Precisamos 
que os agricultores procurem a distribuidora de energia de sua região, procurem 
todos os que são obrigados a instalar a luz elétrica na sua área. Pode ser a Coelba, 
outra empresa ou a cooperativa que faz a eletrificação naquela zona.  

Esse modelo vale para o Brasil todo?  



Sim. Hoje, no Brasil, temos uma população bastante significativa na zona rural, sem 
luz elétrica. Quando iniciamos o programa, na metade de 2004, havia em torno de 2 
milhões de unidades ou de famílias sem luz elétrica. Se você multiplicar por quatro, 
vamos ter oito milhões de pessoas sem luz elétrica. Essa carência se concentra em 
algumas regiões do País. Norte e Nordeste ficam com o maior percentual. No 
Nordeste está o maior contingente em termos de população sem luz. Só na Bahia, 
são 400 mil unidades familiares sem energia elétrica. Totalizando, portanto, quase 2 
milhões de pessoas.  

E como está o trabalho na Bahia?  

O programa lá está bastante desenvolvido. Mas tem alguns lugares em que está 
andando devagar. Em muitos municípios e em muitos Estados nós vamos acabar 
toda a eletrificação até o final de 2005. Em outros até o final de 2006 - caso do Rio 
Grande do Sul - e em outros só em 2008, caso do Amazonas, Pará e Tocantins, 
porque são grandes extensões, com uma população dispersa. É mais fácil e menos 
custoso fazer uma eletrificação quando você está atendendo a uma comunidade, que 
atender populações dispersas.  

De quanto dispõe o Ministério para fazer esse programa?  

O governo federal destinou R$ 6 bilhões para esse programa, que consideramos 
estratégico, porque é de inclusão social. Não é só de compensação de renda. Porque 
é muito importante ter programas de compensação de renda, num país em que tem 
gente vivendo abaixo da linha da pobreza. Mas, numa ótica de desenvolvimento 
econômico e social, esse programa é de inclusão porque, sem energia elétrica, você 
não tem condições de desenvolver o emprego e a renda numa determinada região. 
Por exemplo, nas zonas agrícolas que precisam de qualquer forma de irrigação por 
bomba, a energia elétrica é pré-condição para ter água. Em outras regiões você tem 
que resfriar o leite. Tem toda uma pecuária leiteira, em que o resfriamento é 
fundamental para haver a comercialização desse produto. Em outra, precisa resfriar 
o peixe para poder vender. Mas a gente sabe também que a energia elétrica é 
condição para ter aula noturna, para aproveitar os equipamentos. Se tem postos de 
saúde, para manter a vacina em condições de ser aplicada nas crianças é preciso 
energia elétrica. Então, usando aquela imagem de que a gente não tem que dar o 
peixe, mas ensinar a pescar, a energia elétrica ocupa um papel que eu chamaria 
proporcional ao do anzol. Ninguém vai aprender a pescar se não tiver anzol. E o 
anzol, no nosso caso, é o Programa Luz para Todos. Porque ele tem por objetivo 
viabilizar uma condição necessária para chegar o emprego, para chegar a renda, 
para melhorar a vida, para dar cidadania, para chegar a televisão... Porque há uma 
constatação: quando liga a luz numa comunidade, a população tem uma demanda 
imediata: geladeira e televisão. A geladeira é para conservar os alimentos e a 
televisão é para chegar ao Século XXI, para virar um cidadão do século XXI.  

Se o programa é para comunidades tão carentes, com a instalação da luz, como as 
pessoas vão pagar a conta?  



Junto com esse programa, que garante o acesso, existe um outro programa que 
garante o uso. É o chamado Programa de Baixa Renda, que atende à ligação 
simples, monofásica, com o consumo de até 80 kw/h mês. Esse novo cliente tem 
uma redução significativa na tarifa. Ele paga, em média, de R$ 10 a R$ 12 pelo uso 
da energia. Se estiver na faixa de 80 a 220 kw/h mês, dependendo do nível de renda, 
tem uma outra redução, de forma que, dependendo da faixa de consumo, se 
consumir até uns 120, 130 kw/h mês -que dá para ele ligar a luz, ter uma tomada e 
ligar uma geladeira de pequena para média, ter um chuveiro, enfim, ter acesso às 
condições mínimas - terá uma tarifa subsidiada. Vai pagar algo em torno de R$ 12 a 
R$ 17.  

E o fornecimento dessa energia está garantido, ou a falta de infra-estrutura nessa 
área pode comprometer o programa?  

Nós temos o compromisso de não deixar que o País sofra novo apagão e nem novo 
racionamento. Porque a gente sabe qual é o custo disso para o País. Não é só o 
incômodo das indústrias, do comércio, dos serviços, ou das residências, das pessoas, 
das famílias. É o comprometimento do próprio crescimento econômico. Calcula-se 
que o racionamento de 2001-2002 foi responsável por uma queda em torno de dois 
pontos percentuais do PIB brasileiro. Ele impediu o crescimento do País. Numa 
demonstração de que o setor de energia elétrica é estratégico na questão do 
crescimento. Então nós tomamos uma série de medidas: primeiro, a obrigatoriedade 
de contratar 100 por cento de energia de todas as empresas que fornecem energia 
para a população brasileira. Antes, elas não tinham essa obrigação. Podiam contratar 
uma parte do seu mercado, ficar descontratadas e procurar energia para comprar nas 
sobras das outras. Agora, elas são obrigadas a contratar 100 por cento de toda a 
energia. Segundo, as geradoras, aquelas que vão vender energia para essas 
empresas, são obrigadas a comprovar que têm aquele produto para vender. Quem 
vende energia originada de uma fonte termelétrica, a gás, tem que comprovar 
contrato de gás. Terceiro, todo mundo tem que estar contratado num prazo 
determinado. Por exemplo: vamos fazer no dia 7 de dezembro um leilão para 
contratar a energia do país por oito anos. Aí, teremos condições de fazer o seguinte: 
está faltando mais 4 mil megawats. Perfeitamente, então tem que fazer um leilão e 
falar: compro 4 mil megawats de energia para entrega em tal época, ao preço mais 
barato possível. Os interessados vêm e disputam aquela entrega e nós damos um 
contrato por 20 anos, com licença prévia antecipada. E, além de dar esse contrato 
por 20 anos, garantimos a compra dessa energia que ele vai produzir. Vamos supor: 
produziu 400 megawats e vendeu no leilão. Então, tem um contrato garantido. Pode 
ir em qualquer instituição e dar aquilo como garantia, obter o dinheiro e fazer o 
investimento. É um modelo que tem início, meio e fim. Tem um objetivo, que é a 
menor tarifa possível.  

E os demais combustíveis, ministra, terão que ser reajustados, ou isso ainda não é 
preciso?  
Eu vou repetir o que já disse no jornal e na tevê. Nós não vemos probabilidade de 
aumento de qualquer preço de combustível neste final de ano e no começo de 2005. 



O mercado do petróleo, de fato, está bastante perturbado, mas nós não vemos essa 
probabilidade. 


