Eletrobrás pede aumento de 32% na CCC para este ano

Estatal prevê gastos de R$ 3,7 bilhões para abastecer sistema isolado. Empresa atrasa
entrega de plano e Aneel estabelece cota provisória para janeiro

Alexandre Canazio
Rio de Janeiro

A Eletrobrás pediu um reajuste de 32% na Conta de Consumo de Combustíveis
Fósseis do Sistema Isolado para o ano de 2008, segundo o Plano Anual de
Combustíveis do Isol entregue pela estatal à Agência Nacional de Energia Elétrica.
Com isso, os gastos com o abastecimento do sistema, se aprovados, serão de R$ 3,7
bilhões, contra R$ 2,8 bilhões em 2007. Como a empresa só entregou a versão
definitiva do plano na última quarta-feira, 30 de janeiro, a Aneel aprovou de forma
provisória o valor do duodécimo a ser pago pelas distribuidoras até 10 de fevereiro,
referente a janeiro.
As empresas pagarão R$ 252,6 milhões em relação ao encargo desse mês, de acordo
com a decisão da diretoria em reunião extraordinária realizada nesta quinta-feira, 31.
Segundo Romeu Rufino, diretor-relator da matéria, as possíveis diferenças em relação
ao plano definitivo serão realizadas nas quotas subsequentes. A Eletrobrás prevê um
aumento de carga de 13% para o sistema isolado este ano, o que levará a um
crescimento de 18% na geração térmica. Além disso, conta Rufino, o saldo de R$ 34
milhões de 2007 foi muito inferior ao realizado em 2006, que contribuiu para a redução
da CCC-Isol no ano passado.
O diretor também criticou a demora da Eletrobrás em entregar o plano de combustíveis
com prazo inicial em 31 de outubro de 2007. O plano deverá ser aprovado
definitivamente pela Aneel ainda em fevereiro. O diretor-geral da Aneel, Jerson
Kelman, afirmou que, se confirmado o aumento da carga, terá que se adotar uma nova
política energética que leve à aplicação de sinal de preço na região, já que a energia é
subsidiada.
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