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A decisão do governo é clara: Não estamos dispostos a seguir cedendo nossa energia. E 

observem que utilizo bem a palavra "ceder". Porque o que estamos fazendo é ceder ao Brasil e 

a Argentina, nem sequer estamos vendendo. A afirmação foi feita ontem pelo presidente do 

Paraguai, Federico Franco, ao apresentar um anteprojeto de lei de política energética. 

  

O Paraguai é sócio do Brasil em Itaipu, uma das centrais hídricas mais potentes do mundo, e 

da Argentina em Yacyretá – mas fornece a maior parte da produção de energia de ambas 

empresas a seus vizinhos por preços considerados menores em relação aos praticados no 

mercado, com base em acordos bilaterais firmados no passado. 

  

Franco, que assumiu a presidência do Paraguai há pouco mais de um mês substituindo o 

destituído Fernando Lugo, disse que o Paraguai tem 85% do faturamento de energia baseado 

nas hidrelétricas, mas consome somente 15% porque a maior parte é utilizada por seus 

vizinhos. 

 

 "Devemos procurar trazer nossa energia de Itaipu e Yacyretá, criar indústrias para que haja 

trabalho para nossa gente (...) e para isso a única alternativa é criar condições de segurança 

para poder industrializar o país", acrescentou ele. 

  

O governo deposto de  Fernando Lugo conseguiu triplicar o montante do valor pago pelo Brasil 

pela eletricidade e um acordo para a construção de uma linha de transmissão de 500 quilovolts 

entre Itaipu e Assunção, para que o país utilize mais da energia que lhe cabe na usina. 

  

Franco disse que este último projeto possibilitará a instalação de um maior número de 

indústrias, que igualmente deverão ser encorajadas por um preço mais conveniente de 

energia. 

  

Pouco depois de assumir, o governo de Federico Franco iniciou negociações com a 

multinacional Rio Tinto Alcan para a instalação de uma fábrica de alumínio, que foram paradas 

por divergências sobre o preço da energia elétrica que seria fixada. "Estamos castigando o 

setor que mais produz e como consequência brilha em toda São Paulo, Buenos Aires, e nós 

temos que andar no escuro no Paraguai. Não tem sentido isso, temos que mudar", disse o 

presidente durante a apresentação do anteprojeto de lei de política energética. 

  

O presidente do Paraguai  garantiu  que o projeto de lei sobre o assunto será enviado ao 

Congresso, até o final do ano. A ideia é  "criar uma política industrial para assegurar o uso 

energético e industrializar o país". 

  

Participaram do anúncio do anteprojeto  os  ministros paraguaios de Obras Públicas e 

Comunicacões, Enrique Salyn Buzarquis; do Ambiente, Heriberto Osnaghi; de Comunicação, 

Martín Sannemann; do Gabinete Presidencial, Martín Burt; além de Franklin Boccia, diretor 

geral de Itaipú e Enrique Cáceres, diretor de Yacyretá ,  entre outros executivos 

  

País foi afastado do Mercosul 

 

No dia 22 de junho de 2012, o então presidente do Paraguai, Fernando Lugo, foi destituído do 

cargo por votação no Senado. Ele sofreu um curto processo de impeachment. Em seguida, foi 

substituído pelo vice-presidente da República, Federico Franco. Lugo foi considerado culpado 

por 'mau desempenho' pelo Legislativo daquele país. Dias depois, o Paraguai foi afastado do 

Mercosul, até que a "ordem democrática seja restabelecida", conforme explicou na ocasião o 

Ministério das Relações Exteriores brasileiro. 

  

Em discurso logo após a decisão do Legislativo de seu país, Lugo pareceu derrotado e sem 

capacidade de reagir. "Me submeto à decisão do Congresso e estou disposto a responder 

sempre por meus atos como presidente", disse. "Me despeço como presidente, mas não como 

cidadão", afirmou. Lugo também pediu que a parte da população favorável a ele não fizesse 
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protestos violentos. "Faço um profundo chamado para que as manifestações sejam pelas vias 

pacíficas”, disse. 

  

Ação foi vista por muitos países latinos, como o Brasil e a Argentina, como um golpe de Estado 

e pela União das Nações Sul-Americanas (Unasul) como uma "violação da ordem democrática". 

O processo relâmpago espantou porque a administração de Lugo estava no fim. O Brasil e a 

Argentina decidiram então abrir o caminho da Venezuela no Mercosul. 

   

Itaipu atinge recorde mundial 

  

A maior produtora de energia elétrica limpa e renovável do mundo gerou dois bilhões de  

megawatts-hora (MWh), até às 18h, exatamente no dia em que o  presidente paraguaio 

Federico Franco surpreendeu  com a sinalização de que haverá interrupção nos acordos para 

fornecimento de energia com o Brasil e a Argentina. 

  

A energia de Itaipu seria suficiente para cobrir o consumo mundial por 39 dias. 

  

A marca de um bilhão de MWh foi alcançada em 7 de junho de 2001. Em 2023, uma nova 

marca de três bilhões de MWh deve ser alcançada. Só então Itaipu terá coberto  toda a sua 

demanda, estimando uma média mundial de  93 milhões de MWh. 

  

Segundo um quadro comparativo, o volume de energia produzida por Itaipú em 28 anos seria 

suficiente para atender o consumo de eletricidade do Brasil por quatro anos e oito meses; do 

Paraguai, por 183 anos; e de la Argentina, por 17 anos e nove meses. 

  

Na Europa, a França poderia ser abastecida de energia por quatro anos; Reino Unido, cinco 

anos e seis meses; Alemanha, três anos e seis meses de electricidade. 

  

No ano 2008, Itaipú bateu sua própria marca de geração anual de energia elétrica chegando 

aos 94.684.781 de MWh. Para 2012, essa marca já será superada. 

 

Fonte: Diario do Comércio [Portal]. Disponível em:  

<http://www.dcomercio.com.br/index.php/economia/sub-menu-economia/93813-

paraguai-ameaca-cortar-energia-do-brasil>. Acesso em: 9 ago. 2012. 
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