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Este foi um importante ano para nós, da Diretoria
da ASEF, porque vimos que o trabalho que inicia-
mos na Associação está rendendo frutos. Estamos
nos comunicando melhor com os companheiros e
tentando aprimorar este serviço. Nossa página na
Internet continua tendo uma excelente procura e o
número de visitas só aumenta, o que demonstra que
estamos atingindo outras comunidades além dos
trabalhadores da empresa.

Sem dúvidas, cremos que alcançamos as metas
do nosso projeto em Julho, quando fomos recebi-
dos pelo Diretor de Operações de Furnas e pude-
mos desmentir, de vez, todas as calúnias que joga-
vam contra nossa empresa com respeito ao apagão
de novembro de 2009. A Diretoria da ASEF ficou fe-
liz ao prestar este trabalho, divulgando com todas
as provas a verdade dos fatos!

Temos novos desafios pela frente e um novo ano,
com o Brasil dando continuidade ao seu programa
de crescimento e inclusão social.

Só nos resta desejar a todos um Feliz Natal e um
Ano Novo pleno de realizações!

Parabéns, companheiros! Vocês fizeram a ASEF
avançar por mais um ano.
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O nosso jornal de Março de
2010 destacou, em matéria de
primeira página, o papel estra-
tégico das nossas empresas.
Sob o título “Estatais seguraram
a economia e venceram a crise”,
mostramos que a crise que as-
solou o mundo a partir de setem-
bro de 2009 foi vencida, no Bra-
sil, por uma política correta de in-
vestimentos públicos e valoriza-
ção do papel das estatais nesta
luta contra a crise.

Dizíamos, em Março, que os
“investimentos das empresas
estatais federais aumentaram
277% desde 2002”. Os números
eram grandiosos: “O total de in-
vestimentos das estatais fede-
rais em 2009 foi de R$ 71,146
bilhões, contra R$ 18,868 bi-
lhões em 2002, conforme o qua-
dro de evolução dos investimen-
tos das estatais nos últimos oito
anos, liberado pela Dest. O vo-
lume de recursos continua cres-
cendo, pois o orçamento das es-
tatais para este ano prevê inves-
timentos de R$ 94 bilhões”.

E foi isto que vimos! Estamos
fechando o ano de 2010 com
crescimento do PIB, estabilida-
de econômica e nível de confi-
ança a população em alta. O
Brasil continua investindo e as
empresas estatais assumem o

Em Março, antecipamos a nova crise europeia.
papel estratégico nesta batalha.

Enquanto isto, na Europa,
onde os países “apostaram” na
fórmula neoliberal de reduzir o
papel do estado e privatizar to-
das as empresas, a crise se am-
plia. A Irlanda, antiga-

mente apontada
como exemplo da prosperidade
da filosofia liberal, afundou e a
economia do país “quebrou”. A
experiência com políticas de aus-
teridade e de redução no papel
do Estado levaram a situações
extremas que hoje desenham o
tamanho da crise. Os investimen-
tos produtivos sofreram redução

Em Abril, nosso Jornal foi bus-
car informações sobre um setor
que sempre despertou interesse
entre os empregados de Furnas,
mas que sempre foi uma ques-
tão pouco clara para a maioria
de nós.

Fomos conversar com Luiz
Carlos Abranches, gerente da
Assessoria de Relações Sindi-
cais de FURNAS (ARS.G), e
pudemos conhecer melhor este
trabalho.

Os autores de livros famosos
sobre negociações costumam
dizer que a política do “perde /
ganha” não é correta! Se um
lado ganha e o outro perde tudo

Conhecendo as Relações Sindicais.
há sempre o ressentimento que
vai se transformar em outras re-
ações, mais tarde. A ARS.G nos
mostrou esta política, em suas
palavras:

“Se eu precisasse definir de
uma forma simplificada, diria que
o objetivo principal da ARS.G,
entendendo a atuação de toda a
nossa equipe, é de minimizar os
conflitos entre capital e trabalho.
Nosso objetivo é conduzir o pro-
cesso negocial para que nenhu-
ma das partes chegue ao final se
sentindo traída, prejudicada ou
enganada. É preciso que os tra-
balhadores da empresa sejam
reconhecidos e seus direitos as-

segurados, dentro da realidade
e das possibilidades.”

Mais adiante, ele disse que:
“Basicamente, nossa principal
função é melhorar o relaciona-
mento entre Furnas e seu qua-
dro funcional, passando também
pelo relacionamento com os sin-
dicatos de trabalhadores. E par-
ticipamos também de vários ou-
tros projetos que envolvem este
relacionamento entre Furnas e a
sociedade organizada”.

Desejamos que esta relação
permaneça aberta e que 2011
seja realmente de novas realiza-
ções para toda a equipe da
ARS.G!

de 15%, em 2008, e de 30% no
ano passado. Sob pressão dos
cortes orçamentários e reduções
dos salários dos trabalhadores,
o consumo no país caiu mais de
7% em 2009. O Produto Nacio-
nal Bruto caiu 3%, em 2008, e
11% no ano passado. A dívida do
país representava, em 2001, 33%
do PIB. Atualmente compromete
praticamente todo o PIB nacional.

Em troca do “pacote de ajuda”
do FMI, o país que foi muitas ve-
zes apontado como exemplo da
eficiência neoliberal será obriga-
do a cortar gastos de forma
paralisante. No ajuste imposto
pela falência do modelo terá que
demitir 20 mil funcionários públi-
cos; o salário mínimo será reduzi-
do; o déficit público, de 11,6% do
PIB este ano, terá que ser corta-
do a ferro e fogo para atingir 3%
até 2014. A população teme que
a previdência social seja destruída
uma vez que o governo – conser-
vador – insiste em descarregar
sobre ela a fatura do ajuste, sem
elevar o imposto das empresas.

Outros países europeus estão
na mesma situação: Portugal,
Espanha, Grécia e até a Inglater-
ra correm o risco de precisar pe-
dir “socorro” ao FMI. E, como
sempre, as consequências serão
terríveis para os trabalhadores.
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Mais uma vez, e com muita alegria, a ASEF
pode realizar a Festa do 1º de Maio dos empre-
gados de Furnas. Mais uma vez, estivemos jun-
tos e passamos um agradável dia, com parentes
e amigos, em Jacarepagua!

Desde a chegada ao local da festa até as dis-
putadas partidas de futebol e basquete, tudo foi
cuidadosamente preparado para que os compa-
nheiros se sentissem “em casa”.

Os companheiros que participaram da nossa
festa sentiram-se prestigiados com a presença
do Diretor de Gestão Corporativa da empresa,
Luís Fernando Paroli.

Em Maio, a nossa
Festa do Trabalhador!

Recepção
com café

da manhã!

Bola
rolando
é o que
interessa!
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E o churrasco,
é claro!

A vez da
garotada!

muita
alegria e
confraternização

O momento
da Premiação
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Prestando contas
Em nosso jornal de Junho, a Diretoria apresentou os resultados da Assembléia de Prestação

de Contas da entidade e levou ao conhecimento dos seus associados o problema que já se
arrastava há anos e que precisava de solução para que a Associação pudesse voltar a se dedi-
car aos seus objetivos normais.

Aprovadas as contas da atual diretoria, os associados presentes votaram a solução para uma
pendência existente com relação a um ex-funcionário dispensado pela diretoria anterior da ASEF.

A Assembléia autorizou a atual Diretoria a buscar solução para o problema, o que foi feito e já
encaminhado.

Poucos sabiam disto
No mesmo jornal de Junho, mostramos aos em-

pregados de Furnas outra face da nossa empresa
que era conhecida por bem poucos companheiros:
fomos visitar as instalações do DSG-G e conhece-
mos a nova unidade geradora de energia, GGE 3,
com capacidade de 1250 KVA!

Calando nossos inimigos.
Em Julho, nosso jornal foi recebido pelo Di-

retor de Operações da empresa e conversa-
mos com o Dr. Cesar Ribeiro Zani a respeito
do apagão que atingiu parte do país, em no-
vembro de 2009.

Com toda a paciência, demonstrando todo
o conhecimento que tem sobre a empresa, o
Dr. Zani passou toda uma tarde nos mostrando
cada detalhe do incidente, esclarecendo as
medidas tomadas por Furnas e pelo próprio Mi-
nistério de Minas e Energia logo após o
apagão. Não temos dúvidas de que, ao tomar
conhecimento dos documentos e fotografias
que nos foram mostradas por ele, qualquer ci-
dadão entenderá que nossa empresa não é cul-
pada pelos acontecimentos. Muito ao contrá-
rio, tem um serviço de primeira qualidade e seus
técnicos são extremamente competentes.

Isto ficou demonstrado nos vários testes pos-
teriores, realizados pelo Centro de Estudos e
Pesquisas em Energia Elétrica (CEPEL).

Este é o tipo de matéria que precisa ser lem-
brada, para que não restem dúvidas sobre a
capacidade de Furnas e seu corpo de funcio-
nários. Vejamos partes da entrevista:
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“Jornal da ASEF. Qual o re-
flexo [do apagão] na Direção de
Furnas?

Cesar Ribeiro Zani. Apesar
das preocupações com a reper-
cussão do evento, tínhamos
confiança no sistema de
Furnas. É bom deixar claro que,
desde a madrugada do dia 11,
os nossos técnicos já tinham
identificado a origem do proble-
ma – a ocorrência de cur-
tos circuitos evolutivos na
subestação de Itaberá.
Aqueles primeiros infor-
mes davam conta de que
muito provavelmente hou-
vera uma superação da
capacidade de isolamen-
to dos equipamentos.”

 (...)
“Jornal da ASEF. Mas,

se os técnicos de Furnas
já tinham identificado o
problema, desde o início,
por que tanta demora e in-
formações contraditórias?

Cesar Ribeiro Zani.
Houve uma estratégia mui-
to bem definida, com a qual eu
concordei desde o primeiro ins-
tante porque a gravidade do
problema assim exigia. O esta-
belecido foi concentrar todas as
informações no Ministério de
Minas e Energia. Ou seja, só o
Ministério falaria sobre o proble-
ma. Com isto, evitamos aquele
“tiroteio” que é muito comum
nessas situações quando cada
um, mesmo que com boas in-
tenções, começa a disparar opi-
niões e pareceres. Em nosso
entendimento, isto não ajudaria
muito. Já bastava a quantidade
de acusações que surgiam a
cada momento nas páginas dos
jornais e a gravidade do mo-
mento. Não queríamos expor ao
público as contradições comuns
nesses momentos.

Jornal da ASEF. Você dis-
se que os técnicos de Furnas já
tinham uma idéia do problema
desde a madrugada do dia 11.

Como é isto?
Cesar Ribeiro Zani. Tínha-

mos os registros oscilográficos
e idéias sobre a origem do pro-
blema. Nossa atenção estava
voltada para a elevada precipi-
tação pluviométrica naquele
momento, e também para a
quantidade de raios que caiu na
região.”

“Jornal da ASEF. O que

aconteceu quando o Ministério
de Minas e Energia assumiu o
controle dos estudos?

Cesar Ribeiro Zani. Como
já falei o Ministério criou o Gru-
po de Trabalho. Foi realizada
uma visita imediata ao local,
na subestação de Itaberá, com
a presença do, à época, Se-
cretário Executivo, atual Minis-
tro Márcio Zimmermann, e a
ordem do Ministério era colo-
car tudo na mesa! Tudo deve-
ria ser analisado e estudado,
nenhuma possibilidade ou as-
pecto deveria ficar de fora. Ao
mesmo tempo, foi firmada por
FURNAS uma Força Tarefa
com o CEPEL para a realiza-
ção das pesquisas, dos ensai-
os, das análises e dos estudos
necessários. Aliás a participa-
ção do CEPEL foi fundamen-
tal, como centro de excelência
de pesquisas, dando a devida
isenção e credibi l idade

exigidas pelo MME.
Jornal da ASEF. O que

Furnas fez enquanto as pesqui-
sas e os estudos eram realiza-
dos?

Cesar Ribeiro Zani. Base-
ados nos resultados que saiam
dos ensaios executados pelo
CEPEL, tomamos três medidas
imediatas: retirar o filtro de
onda, quebrar o fluxo de água

nos isoladores com a colo-
cação do chamado “cha-
péu chinês” e reforçar a blin-
dagem.”

“Jornal da ASEF. E o
resultado disto tudo?

Cesar Ribeiro Zani. O
resultado de tudo está divul-
gado no Relatório Final do
Grupo de Trabalho, publica-
do pelo Ministério no dia 31
de maio deste ano. E todos
os testes, estudos e análi-
ses isentam Furnas de qual-
quer responsabilidade con-
cluindo que o evento não se
caracterizou por falha de
manutenção ou de opera-

ção. Tudo foi exaustivamente ve-
rificado e nossos equipamentos
e sistemas foram aprovados em
todos os testes. Nada existe que
possa desabonar os serviços
prestados por Furnas, apesar
das opiniões precipitadas que
foram emitidas na época.

Jornal da ASEF. O que hou-
ve, de fato?

Cesar Ribeiro Zani. Em pri-
meiro lugar, ficou comprovado
pelos testes realizados no labo-
ratório do CEPEL, em
Adrianópolis, que o problema
foi realmente o volume de pre-
cipitação de chuva associado a
descargas atmosféricas. A chu-
va intensa forma uma verdadei-
ra “cascata” nas saias dos iso-
ladores. A atividade
eletrostática aumenta e um sur-
to acaba por fechar o curto.”

A matéria, na íntegra, você
pode ler no site da ASEF, na
internet!
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Página Matéria
Miguel Pereira



Ano XV - Novembro 2010 - Nº 121

9

RETROSPECTIVA 2010

I – O Brasil bem representado
Em Setembro, nosso jornal

foi conversar com o companhei-
ro Oberdan Alvares, técnico de
processamento de dados do
DDMI.G, mas também um dig-
no representante de nossa em-
presa e do país no exterior.

II – Investindo em tecnologia
Uma entrevista feita com o

Superintende da OI.G, José
Carlos da Silva Faria, foi um im-
portante momento para conhe-
cermos melhor os investimentos
que a empresa faz na área de
Organização e Informática, além
da constante preocupação em
acompanhar as novas tecno-
logias que podem ser bem usa-
das para melhorar os serviços.

Em Setembro, dois momentos distintos:
Oberdan e a equipe que repre-
sentou o Brasil no Campeona-
to Mundial de Hapkido voltaram
com duas medalhas de ouro,
cinco de prata e quatro de bron-
ze, além do troféu por equipe.
Esperamos ter novas vitórias no
próximo ano.

Além dos serviços da própria
Coordenação de Organização
e Informática, ele nos falou so-
bre o importante papel cumpri-
do pelo Comitê de Informática
de Furnas, dizendo que “seu
papel é fundamental neste pro-
cesso de alinhar a estratégia
global às ações associadas ao
ambiente de tecnologia e infor-
mação, no contexto das inicia-
tivas de negócios.”
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Um dos maiores desafios
para o novo governo é decidir
o que fazer com as concessões
do setor elétrico que vencem
nos próximos anos. O desafio
é preocupante já que de 2015
e 2017 vencem concessões de
58 hidroelétricas, com capaci-
dade de 21.500 MW - duas
Belo Monte. Expiram também
as concessões de 73 mil km de
linhas de transmissão, repre-
sentando mais de 50% de to-
das as linhas em operação.
Pela legislação atual essas con-
cessões não têm direito à reno-
vação. Se elas forem licitadas
ocorrerá uma desestatização
em massa, atingindo ativos im-
portantes das subsidiárias da
Eletrobrás, mas também da
CESP, da CEMIG e da CTEEP.

A possibilidade de renovar
as atuais concessões vem sido
discutida, mas isto implica na
alteração da legislação do se-
tor elétrico. Isso porque o mar-
co legal - Lei 9.074/1995 - pre-
vê que ao término das conces-
sões os ativos revertem para a
União devendo necessariamen-
te ser licitados, cabendo ainda
ao antigo concessionário com-
pensações por investimentos
que não estejam completamen-
te depreciados.

Se o novo governo deseja
promover a prorrogação das
concessões, deve fazê-lo logo,

O Maior Desafio do Setor Elétrico para o Novo Governo:
vencimento das concessões (1)

pois a situação atual gera incer-
tezas, tanto no mercado
acionário como, principalmente,
nas decisões de investimento e
na obtenção de financiamento.

Ainda que se opte pela lici-
tação, há uma série de dúvidas
pendentes. Não há, por exem-
plo, segurança jurídica a respei-
to da fórmula para calcular a in-
denização aos antigos conces-
sionários por investimentos re-
alizados e não amortizados,
que não são poucos.

O que parece mais sensato
e realista é propor uma renova-
ção para os atuais detentores
das concessões, mas usando
uma fórmula que traga benefíci-
os para todos os consumidores.
É o que tem sido chamado de
“renovação com oneração” -
oneração para o atual conces-
sionário. A experiência interna-
cional pode ajudar. Na
reformulação do setor elétrico
nos anos 90 o governo de
Québec adotou uma solução
nesta linha. A estatal Hydro-
Quebéc continuou de posse de
todas as suas usinas, mas foi
obrigada a suprir 80% da ener-
gia da distribuidora local por um
preço baixo (cerca de US$ 25/
MWh), bastante inferior ao pre-
ço de mercado Deste modo, os
consumidores - residenciais e
industriais - se beneficiaram do
fato de da região possuir

hidroelétricas já amortizadas.
Semelhante decisão pode ser
adotada no Brasil: permitir a
prorrogação das concessões
antigas, criando ao mesmo tem-
po um mecanismo que benefi-
cie os consumidores. Trata-se
de uma oportunidade única
para aplicar um tarifaço às
avessas e assim reduzir estru-
turalmente o custo da energia
no Brasil.

Colocar em leilão quantida-
de tão expressiva de usinas
hidroelétricas e linhas de trans-
missão em nada contribui para
resolver o principal desafio do
setor elétrico que é garantir,
como novos investimentos, o
suprimento de energia a preços
competitivos internacionalmen-
te. Mas o fim das concessões
pode ser uma oportunidade de
diminuir o custo da energia para
usuário final, contribuindo para
reduzir a conta de luz das famí-
lias brasileiras e baratear os
custos para a indústria.

(1)Publicado no Jornal Estado
de São Paulo, Caderno Econo-
mia & Negócios, 29 de novem-
bro de 2010, p.B5

(2)Professor da UFRJ e coor-
denador do GESEL- Grupo de
Estudos do Setor Elétrico.

(3)Pesquisador Sênior do
GESEL-UFRJ

Por: Nivalde J. de Castro(2) / Roberto Brandão(3)
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