Presidente guatemalteco anuncia investimento da Petrobras em hidrelétricas no seu
país
Mylena Fiori
A Petrobras poderá investir em hidrelétricas da Guatemala. O anúncio foi feito pelo presidente
guatemalteco, Álvaro Colom, em visita à Brasília. “Há um potencial entre 4 mil e 4,5 mil
megawatts e dependerá da decisão da Petrobras em quantas represas tem interesse”, falou
após almoço com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Itamaraty.
Detalhes da operação e cifras ainda não estão definidos, segundo Colom, que reuniu-se com
executivos da petrolífera brasileira, no Rio de Janeiro, para tratar do assunto.
Brasil e Guatemala firmaram hoje seis acordos, incluindo um na área energética. O Protocolo
de Intenções sobre Cooperação Técnica na área de Energia prevê a troca de experiências em
planejamento energético de longo prazo com vistas à prevenção de crises, em eletrificação de
regiões rurais e na produção e consumo de energia a partir de fontes renováveis.
Colom aposta na parceria para produção de biodiesel e etanol. “A Guatemala é o quarto
produtor de açúcar do mundo e o bagaço da cana pode ser utilizado para produzir etanol. Além
disso, há frutas guatemaltecas que podem produzir energia”, disse o presidente da Guatemala.
A agricultura é a principal atividade econômica da Guatemala, com ênfase na produção de
café, açúcar e banana. O setor responde por um quarto do Produto Interno Bruto (PIB) do
país, dois terços das exportações e metade da força de trabalho.
Além do Protocolo de Intenções na área energética, os dois países firmaram documento de
cooperação técnica em gestão de bancos, acordo de cooperação cultural, memorando de
entendimento sobre cooperação técnica na área de desenvolvimento social e ajuste
complementar a acordo já existente, que prevê apoio técnico do Brasil na implementação de
bancos de leite humano na Guatemala.
Brasil e Guatemala já têm iniciativas conjuntas no combate à fome e na área de inclusão
social, além de acordos de cooperação técnica e científica brasileira na implementação do
projeto Bolsa-Escola na Guatemala e ao Programa Nacional de Prevenção e Controle de
DST/HIV /Aids na Guatemala.
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