Lula outorga concessões de linhas de transmissão para usinas do Rio
Madeira

Devem ser gerados cerca de 16 mil empregos diretos.
Contratos de construção das linhas também foram assinados.
Jeferson Ribeiro
Brasília
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quinta-feira (26) os
decretos de outorga das concessões das linhas de transmissão da energia
produzida pelas usinas do Complexo do Rio Madeira, Jirau e Santo Antônio,
em Rondônia.Na mesma solenidade, a Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) assinou os contratos com a empresa Cimy Holding e dois consórcios
com participação de empresas estatais para construção das linhas.
Segundo o Ministério de Minas e Energia, são sete lotes, com extensão total de
aproximadamente 2,3 mil quilômetros. De acordo com a Empresa de Pesquisa
Energética (EPE), a estimativa de investimentos para todos os lotes é de R$
7,2 bilhões e devem ser gerados cerca de 16 mil empregos diretos.
O prazo das concessões de transmissão é de 30 anos, e a operação comercial
das instalações é de 36 a 50 meses, a partir da assinatura dos contratos. As
concessões dos lotes foram ofertadas na licitação realizada em novembro do
ano passado. As linhas servem para ligar as duas novas usinas ao Sistema
Integrado Nacional.
O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, criticou aqueles que duvidavam
da garantia de abastecimento energético no Brasil. O ex-diretor geral da Aneel,
Jerson Kelman, por exemplo, havia levantado, em janeiro de 2008, a
possibilidade de risco de desabastecimento. “Os arautos do pessimismo e
aqueles anunciadores de fatos negativos e de desgraças no setor energético
brasileiro perderam o emprego e a voz. Não há receio de abastecimento
energético no Brasil”, atacou.
Segundo ele, durante a gestão do atual governo, já foram construídos 18,5 mil
quilômetros de linhas de transmissão, o que impede um novo apagão elétrico
como o que ocorreu no governo Fernando Henrique Cardoso. “Temos hoje
cerca de 97 mil quilômetros de redes de transmissão de energia e teremos 100
mil quilômetros no próximo ano. O apagão, que tanta gente se recorda em
2001, ocorreu pela precariedade de interligação do sistema”, salientou.
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