
Presidente Lula comemora metas alcançadas no programa Luz para 
Todos 

  
 

Com cerca de uma hora de atraso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
participou, na noite desta segunda-feira (1º), do primeiro compromisso de sua 

terceira viagem a Pernambuco este ano. 
 
Lula comemorou êxito do Luz para Todos 
 
Acompanhado da ministra chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, do ministro de 
Minas de Energia, Edson Lobão, Lula falou sobre o êxito do programa Luz para 
Todos, cujo objetivo é levar energia elétrica para a população rural do Brasil.O 
projeto foi implantado em 2003 e tinha o objetivo de, até 2008, levar luz a 10 
milhões de lares. A meta foi plenamente alcançada, sendo inclusive 
ultrapassada em 12 estados. Um deles é Pernambuco. 
 
“Se hoje fossemos levar o projeto para os bancos das faculdade, seria 
rejeitado, por ser considerado muito caro. Levar energia para uma casa pode 
custar até R$ 5 mil. Mas o valor de ter energia em casa ultrapassa qualquer 
cifra”, analisou o presidente. 
 
Durante seu discurso, Lula lembrou o pioneirismo de Miguel Arraes, que lançou 
o programa em Pernambuco ainda no fim da década de 1990, quando foi 
governador de Pernambuco.  
 
“Lembro que quando enalteci o Governador Miguel Arraes, teve gente que 
torceu o nariz. Eles podem não gostar politicamente da pessoa, mas não 
podem desmentir os números e a importância do programa”, destacou. 
 
Com a meta alcançada, Lula prometeu que o Governo seguirá levando energia 
a quem não tem, pois muitas pessoas não estavam na conta inicial dos 10 
milhões. “Descobrimos mais 1,5 milhão e certamente deve haver mais gente 
precisando. Agora cabe ás agências de regulação cobrar que as empresas de 
energia elétrica façam as ligações, mesmo que não dê lucro. Esse é um dever 
social”, concluiu. 
 
  
NÚMEROS 
 
  
Para defender a importância do projeto, Lula recorreu aos números. Segundo 
ele, em cinco anos de projeto, foram usados cerca de 790 mil quilômetros de 
fio de cobre e quatro milhões de postes, necessários para levar energia para o 
público na zona rural. 
 
 
OUTROS DISCURSOS 
 



 
A cerimônia também contou com a presença do atual governador de 
Pernambuco e neto de Miguel Arraes, Eduardo Campos. Em um discurso em 
tom de saudosismo, ele enalteceu o papel do avô, mas elogiou também o papel 
de outros governos na aplicação do Luz para Todos. 
 
Antes, o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, comentou sobre o impacto 
social do projeto e sobre investimentos feitos no setor ao longo dos últimos 
anos. Também esteve no palanque o diretor da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ENEEL), Gerson Kelman. 
 
 
Presidente Lula comemora metas alcançadas no programa Luz para Todos. In: 
Pe 360 graus, Mídia Online, 01.dezembro.2008. 
 

http://pe360graus.globo.com/noticias360/matler.asp?newsId=148242%20%20%20%20%20%20%20%20%25
http://pe360graus.globo.com/noticias360/matler.asp?newsId=148242%20%20%20%20%20%20%20%20%25
http://pe360graus.globo.com/noticias360/matler.asp?newsId=148241%20%20%20%20%20%20%20%20%25
http://pe360graus.globo.com/noticias360/matler.asp?newsId=148241%20%20%20%20%20%20%20%20%25
http://pe360graus.globo.com/noticias360/matler.asp?newsId=148240%20%20%20%20%20%20%20%20%25

