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Isaura é vizinha de Luis Cândido da Sil-
va, que de tão cansado de viver na escuridão
pensou até em vender o sítio e despencar
rumo à cidade para fazer não se sabe o quê.
Desistiu quando a primeira lâmpada acendeu
na sala. Raspou as economias e comprou TV,
geladeira e liqüidificador. Nas tardes de do-
mingo, reúne os amigos para uma cervejinha
na varanda e a prosa rola solta. Volta e meia
o assunto é a luz que chegou faz só um ano.
"Para mim parece um sonho", repete Luis a
toda hora. Um sonho que custa 13 reais por
mês e que ele paga com satisfação. "Dinheiro
de pinga", compara.

Bem perto dali, Arlindo Luis de Souza espe-
ra há mais de 20 anos pela luz que não chega.
A cada nova promessa, ele se preparava para
receber o benefício que mudaria para sempre
sua vida. Encostado num canto da garagem
do sítio estão freezer, geladeira, serra elétrica, furadeira e esmeril.
Arlindo sabe que vai precisar de tudo isso e muito mais quando a luz
chegar. Ele cria truta e até aprendeu sozinho a fazer a fecundação em
um pequeno "laboratório" que construiu. Tem proposta para vender
quantos alevinos conseguir produzir. Mas sem luz... Para provar que
não perde a esperança, está terminando a construção de um pequeno
bar que já conta com banheiro, balcão, cozinha e mesas de madei-

ra espalhadas debaixo das árvores. Há fios e
bocais de lâmpada espalhados por toda parte.
Mas a luz... Para facilitar a vida da mulher
Lucimara, Arlindo adaptou ao tanquinho
uma roda d'água. Considerou que também
era demais permitir que Lucimara molhasse a
barriga na água gelada daqueles altos da Man-
tiqueira. Um engenheiro apareceu por lá.
Andou daqui para lá medindo tudo. Foi em-
bora e nada. Nesse meio tempo, quase perdeu
50 quilos de truta que ele e a mulher limpa-
ram na unha depois que as chuvas arrastaram
um lamaçal para dentro dos tanques. Sorte
que um vizinho deixou Arlindo ligar o freezer
numa tomada da casa dele. "Uma humilhação
sair por aí pedindo favor", diz Arlindo, que
quando bate o desânimo tem medo de morrer
no escuro como a mãe, Maria Alaídes. Jura
que já foi atrás dos motivos que deixaram seu

sítio sem luz, quando ela não falta mais para os vizinhos. "Ninguém
fala coisa com coisa", lamenta. Mas como o programa Luz Para Todos

anda esticando fios lá pelas montanhas, acha que um dia eles chegarão
até lá. Enquanto isso, continua se preparando: "Se é luz para todos,
vai ter de ser para todos, uai!".

Mas o técnico Geraldo Carlos Goulart, que acompanhou a
instalação do programa no município de Paraisópolis e conhece
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todos os cadastrados, sabe bem quais foram as razões que deixaram
Arlindo na escuridão. "Foi uma maré de azar que o Arlindo não
merecia", explica Geraldo. Primeiro vieram as chuvas, quando as
obras já estavam pertinho da casa dele. A estrada virou um rio de
lama que não deu passagem para o caminhão carregado de postes.
Quando a chuva parou, o Luz Para Todos parou junto. Foi em
junho de 2007, justamente quando chegava a estiagem. Por quê
parou? "Coisa da concessionária com o governo, saiu até no jornal",
simplifica Geraldo. Foi isso mesmo. O contrato da Eletrobrás com
a Cemig - Centrais Elétricas de Minas Gerais - terminou naquela
data, quando faltava fazer cerca de 100 mil ligações no estado.
As discussões envolveram, além da concessionária, empreiteiras,
Ministério Público, Assembléia Legislativa e chegou até ao presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva, que prometeu ao governador Aécio
Neves que o programa não seria interrompido. O governador deu o

recado: "O presidente me autorizou a anunciar a Minas Gerais que
esse programa só será interrompido quando 100% das propriedades
rurais e urbanas estiverem eletrificadas".

Alívio geral, Não para Andreia Flecha de Lima, produtora de
hortaliças orgânicas na cidade de Gonçalves. Deca, como é conhe-
cida, pena até hoje tirando energia de um gerador para tocar o sítio.
"Mais um pouco de paciência", pede Venâncio Martins, funcionário
da Emater no município. Em abril deste ano, ele recebeu autorização
para abrir novo cadastramento, que já está prontinho. São mais 115
propriedades na lista dos sem-luz. Deca espera que dessa vez os fios
cheguem até o Sítio Falcão e ela não precise mais deixar a geladeira
descongelar para poder assistir à tevê.

Feliz de Paulo César de Castro, o Cesinha, que preside a Associação
Orgânicos da Mantiqueira. Para ele, a luz chegou antes que o pro-
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grama fosse interrompido em Minas e causou uma revolução na sua
vida. De uma tacada só, Cesinha comprou computador, impressora,
televisão, aparelho de som, máquina de lavar raiz, motor para amolar
ferramenta e aqueceu a estufa para proteger suas hortaliças da geada.
"Mas o melhor de tudo é poder teimar um banho quente de chuveiro",
compara. Corno discordar de quem vive a 1.600 metros de altitude?
Se Ildebrando João Pereira morasse no alto da serra onde mora Cesi-
nha, "ia tá lascado", como ele mesmo diz. Na casa de Ildebrando, no

Bairro do Banhado, em Brasópolis, MG, a luz não chegou até hoje:
"Se é para esperar a gente espera", conforma-se. Maria Beatriz, com
apenas 3 anos, já rabisca as primeiras letras. Ildebrando não quer que
a filha passe pelo que o filho Alisson passou. Cansado de ver o meni-
no fazendo a lição de casa com a lamparina encostada no caderno,
Ildebrando foi procurar "recurso pra viver" na cidade. Agora, andam
falando que falta pouco para a eletricidade chegar. "Sei não", diz ele.
Ildebrando virou um caboclo desconfiado.
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O Luz Para Todos atende ao que foi fi-
xado pela lei 10.438, que trata da universa-
lização do acesso à energia elétrica. Essa lei
estabelece que no Brasil todos deveriam ter
acesso à energia até o ano de 2015.0 decreto
n° 4.873, de 11 de novembro de 2003, que
criou o programa, antecipou a meta para o
ano de 2008, pretendendo atender até essa
data 12 milhões de brasileiros. Destes, 10
milhões vivem no campo. Diante de urna
nova demanda, estimada em 1,2 milhão de
pessoas, o programa foi prorrogado até 2010.
Sob a coordenação do MME - Ministério de
Minas e Energia, o Luz Para Todos é opera-
cionalizado pela Eletrobrás e desenvolvido
em parceria com concessionárias de energia
elétrica, cooperativas de eletrificação rural
e governos estaduais.

Cada estado conta com um comitê ges-
tor, responsável por receber as demandas, definir prioridades e
acompanhar o cumprimento das metas. Cabe à Aneel - Agência
Nacional de Energia Elétrica - fiscalizar a aplicação do programa.
Segundo o MME, a principal diferença entre o Luz Para Todos
e os outros programas de eletrificação rural anteriores é que a
instalação elétrica até a residência é gratuita e inclui um kit com
três pontos de luz e duas tomadas. A estimativa do ministério
é que durante a implantação sejam gerados 300 mil empregos
diretos e indiretos. O governo divulgou que até agora já foram
utilizados mais de 3,6 milhões de postes, 547 mil transformadores
e 682 mil quilômetros de cabos.

Ao apresentar o balanço de uni ano do PAC - Pro-
grama de Aceleração do Crescimento, a ministra-chefe da
Casa Civil, Dilma Rousseff, informou que 12 estados irão
concluir a universalização do acesso à energia elétrica por
meio do Programa Luz Para Todos em 2008, de acordo
com compromisso firmado pelas concessionárias.
São eles: Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande
do Norte, Pernambuco, Espírito Santo, Minas Ge-
rais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catari-
na e Rio Grande do Sul. Amazonas, Amapá, Rondônia,
Roraima e Tocantins, além do Piauí, são os estados com maiores

dificuldades para ampliar o acesso à energia
elétrica. A demanda total nos seis estados é
de 150.336 ligações elétricas, sendo 50 mil
só no Piauí. De acordo com a ministra, em
oito estados a universalização não poderá
ser concluída este ano porque faltam mais
de 1,2 milhão de ligações nos estados de
Mato Grosso, Alagoas, Bahia, Ceará, Mara-
nhão, Paraíba, Pará e Acre. Dito assim, pode
parecer que a implantação do Luz Para Todos
corre tranqüila, resguardada de sobressaltos e
atropelos. Nada disso. Há aqueles (e não são
poucos) que apontam falhas no modelo e até
contestam os números do governo.

O engenheiro agrônomo Fábio Rosa, do
Instituto Ideaas, idealizador de um bem-suce-
dido programa de eletrificação no sul do país,
acredita que há cerca de 24 milhões de bra-
sileiros sem luz. "No mínimo, 18 milhões",

afirma taxativo. Em resumo, os críticos do programa consideram
que as concessionárias, principalmente as do norte do pais, não
têm condições de absorver a sua parte proporcional dos custos de
investimento. O impacto tarifário seria muito alto sobre toda a região
conectada. De outra forma, a concessionária ficaria inadimplente.
Os mesmos críticos reconhecem que o programa tem apresentado
desempenho satisfatório onde é possível prestar atendimento em
modelo de extensão de redes. Entretanto, segundo eles, ainda res-
taria um imenso Brasil desconectado, onde não é possível chegar
estendendo as redes. É o caso da Amazônia Legal, que compreende
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os estados do Pará, Amazonas, Acre, Ama-
pá, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato
Grosso e oeste do Maranhão - uma área
equivalente a 57% do território brasileiro.
Outras áreas problemáticas são as ilhas da
zona costeira e o Pantanal.

Todos são unânimes em reconhecer que
a eletrificação rural é uma questão social e
como tal deve ser encarada. Segundo dados
de 2005 do MME, como 90% das famílias
sem acesso à energia elétrica tinham renda
inferior a três salários mínimos, é necessário
que o Luz Para Todos venha acompanhado
de outros programas de inclusão social. É
certo que a chegada da eletricidade traz in-
contáveis benefícios. Conforto, saúde e infor-
mação são alguns deles. O MME coordenou
uma pesquisa na qual foram entrevistadas
6.543 famílias atendidas pelo Luz Para Todos em comunidades qui-
lombolas, indígenas, assentamentos e residências rurais. A pesquisa
revelou que o programa gerou emprego e renda e incrementou o
comércio com a procura por eletrodomésticos. Como se vê, as discus-
sões estão longe de acabar e comprovam que estender fios e acender
lâmpadas é só o começo de um vasto processo a ser enfrentado.

Além dos problemas de logística, outros fantasmas rondam o Luz

Para Todos. Exploração política do progra-
ma e fraudes são noticiadas com freqüência
pelos jornais. No ano passado, o TCU - Tri-
bunal de Contas da União, depois de receber
denúncias, passou a investigar o programa
para apurar se empresas estariam "turbinan-
do" informações para obter mais recursos
públicos. Paulo Henrique Silvestri Lopes,
superintendente de fiscalização de serviço de
eletricidade da Aneel, explica que, de posse
das informações prestadas pelas concessio-
nárias sobre o número de consumidores liga-
dos, a fiscalização da agência faz a verificação
no próprio sistema comercial informatiza-
do das concessionárias para confirmação.
A ligação só será contabilizada, segundo ele,
se o consumidor listado estiver cadastrado
no sistema comercial e com fatura emitida
para o nome e endereço correspondentes.

Além disso, ainda segundo Paulo Henrique, são feitas inspeções
em campo, por amostragem. Entretanto, apesar da fiscalização
da Aneel, o programa vem sendo fraudado. No Maranhão, houve
casos de ligações feitas em currais e prédios abandonados. No Piauí,
a Construtora Gautama, flagrada na Operação Navalha, também

foi alvo de investigação do TCU porque teria fraudado o Luz Para
Todos. Em Teresina, famílias das comunidades Serra do Croata,

agroindústria consome 4% de

toda a energia elétrica produzida

no país. Os produtores rurais quei-

xam-se, principalmente, das altas tarifas e
da baixa qualidade do fornecimento, com

grandes oscilações de tensão. Em algumas

regiões do Brasil, os gastos com energia na

produção chegam a representar 21% na

conta de luz. Na cafeicultura

irrigada, a energia elétrica já

chegou a 70% das despesas

totais. As reclamações foram

ouvidas em Brasília, que

respondeu com a Medida

Provisória 255, a chamada

"MP do bem". Foram con-

cedidos descontos especiais

no consumo de energia

elétrica para irrigação e

agricultura quando ocorrer

no período entre 21 h30 e 6h da manhã.

Mantidos os atuais parâmetros, poderá

reduzir os custos em até 75% em relação

á tarifa rural. O Paraná, maior produtor

de aves do Brasil, com cerca de 10 mil

avicuítores, estendeu os benefícios do PIN

- Programa de Irrigação Noturna - para

os avicuítores, criando o PAN - Programa

Avicultura Noturna. Com a medida, a tarifa

de energia elétrica foi reduzida em até

60%. O Plano Nacional de Energia 2030

apresenta o setor hidrelétrico como o

principal responsável pelo suprimento de

energia do mercado interno nas próximas

décadas, embora a participação das tér-

micas tenda a crescer, Isso ocorrerá com

a participação da bíoeletricidade, energia

gerada a partir da biomassa, considerada a

energia mais viável economicamente nos

próximos cinco anos. Cálculos mostram

que a bíoeletricidade custaria 109 reais por

megawatt/hora (MW/h), tendo assim um

custo 5% menor que a hidroeletricidade

convencional, 4% menor que as PCHs

(pequenas centrais elétricas), 25% menor

que as térmicas movidas a CNL, 30% me-

nor que as de carvão e 40% menor que as

usinas de óleo combustível.
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São Bento e Bejui invadiram, no dia 17 de junho, a sede do Incra
exigindo que o instituto pague as terras que foram desapropriadas
para que o programa possa chegar até lá. As terras estão em processo
de desapropriação há 3 anos e, sem receber por elas, o proprietário
não permite a instalação do sistema de energia elétrica. Movimen-
tos populares também contestam os números apresentados pelas
concessionárias. A Arquidiocese de Mariana, MG, divulgou que
aproximadamente 600 mil pessoas não têm energia elétrica em
casa no estado de Minas Gerais e cita como exemplo o município
de Piranga, na Zona da Mata, onde, dos 17 mil habitantes, 4 mií
estariam no escuro, ou seja, 25% da população. Os dados da Ce-
mig são outros. A maior concessionária do Brasil afirma que em
sua área de atuação existem 770 mil clientes rurais. Destes, 594
mil já teriam acesso à energia elétrica. Restariam, então, 176 mil
ligações a fazer.

Quem já tem energia elétrica também reclama. Os presidentes
dos sindicatos rurais que integram o Núcleo dos Sindicatos do
Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas estiveram reunidos
em dezembro do ano passado para demonstrar a insatisfação dos
fazendeiros com a assistência e manutenção das redes elétricas
rurais e denunciaram os prejuízos ocasionados por essa negligência.
É bom lembrar que o setor rural consome 4% de toda a energia
elétrica gerada no país. Um número de respeito. Bem longe dos
gabinetes, Arlindo continua esperando pela chegada da luz para
não morrer na escuridão como a mãe.
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Text Box
Fonte: Globo Rural, n. 274, p. 48-55, Agosto. 2008.




