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Na madrugada do dia 11 de novembro de
2009 o Brasil foi surpreendido por um blecaute
(“apagão”) que atingiu 18 estados e deu com-
bustível para os velhos defensores da
privatização das nossas empresas de
energia. Articulistas dos gran-
des jornais que sempre
combateram as empre-
sas estatais e políti-
cos conhecidos
correram para
opinar sobre o
acidente. O
objetivo era
culpar Fur-
nas pelo pro-
blema.

E, assim,
nossa em-
presa vol-
tou às pri-
meiras pági-
nas dos gran-
des jornais
que tentavam,
de toda forma,
justificar o retor-
no do discurso
privatista. Não falta-
ram imagens e depoi-
mentos sobre os proble-
mas causados pelo apagão,
mas faltou um pouco de ética no trato do
problema.

Para fortalecer esta posição, nossos adver-
sários contaram também com um “laudo” pre-
cipitado de alguns técnicos da ANEEL que pen-

saram ter encontrado as causas do blecaute em
algumas “evidências” que nada tinham com a
realidade.

Sabemos que muitos companheiros ficaram
constrangidos com aquela situação. Afi-

nal de contas, mais uma vez, era o
nome da empresa e a qualida-

de dos seus profissionais
que estava em jogo. Os

empregados de Furnas
passaram a ser apon-

tados como inefici-
entes ou desqua-
lificados para as
exigências do es-
tratégico merca-
do de energia.

É claro que o
apagão serviu
também para
atacar a política
do governo fe-
deral. Muitos dos

que foram prejudi-
cados com o fim da

ciranda de energia e
que perderam boas

oportunidades quando
o governo Lula colocou

um ponto final da farra das
privatizações correram para fa-

zer novas acusações e dizer que o
país poderia viver um novo “caos

energético”. Também neste caso, não faltaram
“especialistas” para conquistar quinze segun-
dos de notoriedade e dizer que o setor elétri-
co brasileiro era falho.

Mas o tempo é senhor da verdade. As máscaras caíram
e o nosso Jornal da ASEF pode trazer, agora, a verdade dos fatos.
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Em Roma, na época de Jesus, já existi-
am organizações de profissionais (pesca-
dores, carpinteiros, curtidores de couro e
outros) que se reuniam em “associações”
para trocar experiências e defender a pro-
fissão. Poucos historiadores citam, mas é
através dessa prática que surgem as regu-
lamentações profissionais. Na idade média,
por toda a Europa, existiam as corporações
de ofício. Algumas tão fortes que consegui-
ram impor limites contra a concorrência de
produtos importados ou garantir preços e

A origem das associações.
mercados para seus produtos.

A partir do século XVIII, com o advento do
capitalismo, surgem os sindicatos de traba-
lhadores como os conhecemos atualmente.
Mas, vale destacar, toda a luta começou com
as primeiras associações profissionais que
foram abrindo o caminho.

Mais recentemente, na década de 1980, o
projeto neoliberal transformou os sindicatos
e todas as formas de associação de trabalha-
dores em “inimigos” a serem vencidos. A tal
ponto que um dos principais pensadores do

neoliberalismo, um tal de Hayek, chegou a
dizer que seria preciso “acabar com todas
as formas de sindicatos e associações de
trabalhadores”.

E nós vimos isto acontecer no mundo
inteiro. A repressão contra as organizações
de trabalhadores foi grande e levou muitas a
quase desaparecerem. Mas a crise econô-
mica recente sacudiu o mundo e mostrou os
malefícios daquele pensamento. Para nós,
ficou a lição: organizados podemos manter
nossos direitos e alcançar novas vitórias.

Companheiro, procure a sua Associação. A ASEF precisa se fortalecer para fazer frente a novos desafios.
Seja sócio da ASEF, divulgue a  Associação entre seus companheiros. Entre no site da ASEF e imprima a sua ficha de filiação

(Ernesto Germano Parés)
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Diretoria de

Operações:

Em todos

os sentidos,

uma política

correta.

Todos nós aguardávamos uma posição da empresa, depois de
tudo o que foi dito sobre o “apagão” de novembro de 2009. O Jornal
da ASEF queria muito trazer a verdade dos fatos, mas precisamos
esperar o momento correto. E agora entendemos que a política de
Furnas, silenciando por tanto tempo, foi correta para resguardar seus
empregados e a excelência dos serviços.

Cesar RibeirCesar RibeirCesar RibeirCesar RibeirCesar Ribeiro Zanio Zanio Zanio Zanio Zani foi designado para assumir a Diretoria de Ope-
ração do Sistema e Comercialização de Energia em setembro de 2009,
pouco antes do evento, mas já era muito familiarizado com a empresa
e com o setor. Ele está em FURNAS desde novembro de 1978, quando
ingressou como engenheiro na Divisão de Análise do Sistema – DANS.O.
Em sua trajetória de atuação na área de Operação, foi gerente da Divi-
são de Estudos Especiais da Operação, do Departamento de Estudos
Elétricos da Operação e, desde 2004, Superintendente de Operação.
Tem especialização em sistemas de potência, pela UFRJ, e fez MBAs
em Desenvolvimento de Competências Estratégicas e em Gerência de
Energia na FGV/RJ.
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Jornal da ASEF. Pelo que
vemos, sua formação sempre foi
voltada para este segmento do
sistema de operações e o setor
elétrico nacional.

Cesar Ribeiro Zani. É verda-
de! Quando me formei, meu tra-
balho final versou sobre este
tema. Desenvolvi uma ferramen-
ta computacional para análise de
sistemas elétricos. Sempre me
voltei para a área de operação
de sistemas e, por isto, quando
ingressei em Furnas não me senti
um estranho. Aqui, sempre atuei
na área de operação.

Jornal da ASEF. Vamos falar
do problema que ocupou as pá-
ginas dos jornais por tanto tem-
po? Qual a sua visão do “apagão”
de novembro de 2009?

Cesar Ribeiro Zani. Particu-
larmente, as causas foram mais
graves do que as causas que pro-
vocaram os blecautes de 1999 e
2002, não apenas pelo fato de
envolver curtos circuitos
evolutivos chegando a um curto-
circuito trifásico com terra, mas,
também, por provocar o
desligamento dos 3 cir-
cuitos do tronco de trans-
missão em 765 kV. Ain-
da assim, comparativa-
mente, as conseqüênci-
as desse evento para o
Sistema Interligado Na-
cional foram menos se-
veras. Houve proporcio-
nalmente menos cargas

interrompidas por um tempo me-
nor que nos distúrbios anteriores.

Jornal da ASEF. Qual o refle-
xo na Direção de Furnas?

Cesar Ribeiro Zani. Apesar
das preocupações com a reper-
cussão do evento, tínhamos con-
fiança no sistema de Furnas. É
bom deixar claro que, desde a
madrugada do dia 11, os nossos
técnicos já tinham identificado a
origem do problema – a ocorrên-
cia de curtos circuitos evolutivos
na subestação de Itaberá. Aque-
les primeiros informes davam
conta de que muito provavelmen-
te houvera uma superação da
capacidade de isolamento dos
equipamentos.

Jornal da ASEF. Por que
ocorreu esta superação?

Cesar Ribeiro Zani. Após um
trabalho bastante completo co-
mandado pelo MME que formou
um Grupo de Trabalho que reu-
niu o próprio MME, a Aneel, a
Eletrobrás, a EPE, o ONS,
FURNAS, CTEEP, Itaipu
Binacional e o CEPEL, concluí-
mos que os curtos-circuitos foram
provocados por descargas at-
mosféricas e pela redução da
efetividade dos isoladores sub-
metidos às condições
meteorológicas severas, caracte-
rizadas por chuvas intensas e ra-
jadas de vento.

Jornal da ASEF. Todos cau-
sados pelo mesmo fator?

Cesar Ribeiro Zani. Sim, to-
dos causados por fenômenos cli-
máticos severos. Uma conjuga-
ção de fatores que não ocorre
sempre, mas que é crítica quan-
do acontece. Ou seja, uma quan-
tidade anormal de precipitação
pluviométrica, muita chuva em
pouco tempo, com a formação de
descargas elétricas na atmosfe-
ra. Esta foi a causa do problema.

Jornal da ASEF. A subestação
de Itaberá é emblemática, para
Furnas.

Cesar Ribeiro Zani. Sim, é pre-
ciso sempre lembrar que Itaberá é
uma subestação de 765 kV,
construída na década de 80 e pio-
neira à época no Brasil. Ali, tudo era
novo e tínhamos que desenvolver
uma tecnologia própria, sistemas
próprios e desenvolver modelos de
segurança. Seu projeto atendeu às
Normas vigentes e nenhuma críti-
ca pode ser feita quanto a isto.

Jornal da ASEF. Mas, se os
técnicos de Furnas já tinham iden-
tificado o problema, desde o iní-
cio, por que tanta demora e infor-
mações contraditórias?

Cesar Ribeiro Zani. Houve
uma estratégia muito bem defini-
da, com a qual eu concordei des-
de o primeiro instante porque a
gravidade do problema assim

Cesar Ribeiro Zani com Jordan,
diretor da ASEF

linha de transmissãolinha de transmissão
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exigia. O estabelecido foi con-
centrar todas as informações no
Ministério de Minas e Energia. Ou
seja, só o Ministério falaria sobre
o problema. Com isto, evitamos
aquele “tiroteio” que é muito co-
mum nessas situações quando
cada um, mesmo que com boas
intenções, começa a disparar
opiniões 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 momen-
to. Não queríamos expor ao pú-
blico as contradições comuns
nesses momentos.

Jornal da ASEF. Você disse
que os técnicos de Furnas já ti-
nham 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 proble-
ma. Nossa atenção estava volta-
da para a elevada precipitação
pluviométrica naquele momento,
e também para a quantidade de
raios que caiu na região.

Jornal da ASEF. A quantida-

de de chuva influiu no ren-
dimento dos isoladores?
É isto?

Cesar Ribeiro Zani.
Para todos os efeitos,
uma quantidade de chu-
va de até um milímetro
por minuto, estabelecida
em Norma,não afeta o
trabalho dos isoladores
de pedestal. Mas o que
se verificou naquele dia foi uma
precipitação acima deste valor. .
Em testes anteriores já tínhamos
verificado que precipitações de
cinco milímetros por minuto for-
mam uma verdadeira cortina, re-
duzindo em até 30% a eficiência
dos isoladores.

Jornal da ASEF. O que acon-
teceu quando o Ministério de Mi-
nas e Energia assumiu o contro-
le dos estudos?

Cesar Ribeiro Zani. Como já
falei o Ministério criou o Grupo de
Trabalho. Foi realizada uma visi-
ta imediata ao local, na
subestação de Itaberá, com a pre-
sença do, à época, Secretário
Executivo, atual Ministro Márcio
Zimmermann, e a ordem do Mi-
nistério era colocar tudo na mesa!
Tudo deveria ser analisado e es-
tudado, nenhuma possibilidade
ou aspecto deveria ficar de fora.
Ao mesmo tempo, foi firmada por
FURNAS uma Força Tarefa com
o CEPEL para a realização das
pesquisas, dos ensaios, das aná-
lises e dos estudos necessários.
Aliás a participação do CEPEL
foi fundamental, como centro de
excelência de pesquisas, dando
a devida isenção e credibilidade
exigidas pelo MME.

Jornal da ASEF. O que Furnas
fez enquanto as pesquisas e os
estudos eram realizados?

Cesar Ribeiro Zani. Basea-
dos nos resultados que saiam
dos ensaios executados pelo
CEPEL, tomamos três medidas
imediatas: retirar o filtro de onda,
quebrar o fluxo de água nos iso-
ladores com a colocação do cha-
mado “chapéu chinês” e reforçar
a blindagem.

Jornal da ASEF. Por que o fil-
tro de onda?

Cesar Ribeiro Zani. Pelo que
pudemos observar, o filtro de
onda com o seu suporte compos-
to por três isoladores de pedes-
tal se mostrava o ponto mais vul-
nerável com chuva intensa acima
da estabelecida para ensaios de
Norma, reduzindo a sua capaci-
dade dielétrica. Ali se deu o iní-
cio do evento, ou seja, o primeiro
curto-circuito.,

Jornal da ASEF. O que acon-
teceu depois?

5

Um isolador pronto para testes
com simulação de chuva intensa
no laboratório do CEPEL.

Filtro de onda sendo preparado
para teste no laboratório do CEPEL

Pronto para o teste.
Detalhe dos três isoladores.
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Cesar Ribeiro Zani. Foram
alguns meses de muito trabalho
e pressão. A opinião pública me-
recia uma resposta sobre o que
houve de fato, mas não podíamos
ficar distribuindo informações
sem a devida confirmação cien-
tífica. O Grupo de Trabalho cria-
do pelo Ministério promoveu sete
reuniões, com a participação de
todos os membros, onde foram
analisados os documentos elabo-
rados pelo ONS, pelo CEPEL e
por Furnas, a partir das análises,
ensaios e pesquisas efetuadas.
Como queria o ministro, tudo foi
exaustivamente debatido.

Jornal da ASEF. E o resulta-
do disto tudo?

Cesar Ribeiro Zani. O resul-
tado de tudo está divulgado no
Relatório Final do Grupo de Tra-
balho, publicado pelo Ministério
no dia 31 de maio deste ano. E

todos os tes-
tes, estudos e
análises isen-
tam Furnas de
qualquer res-
ponsabilidade
concluindo que
o evento não
se caracteri-
zou por falha
de manuten-
ção ou de ope-
ração. Tudo foi
exaustivamen-
te verificado e
nossos equi-
pamentos e
sistemas fo-
ram aprovados
em todos os
testes. Nada
existe que pos-
sa desabonar
os serviços
prestados por

Furnas, apesar das opiniões pre-
cipitadas que foram emitidas na
época.

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

Cesar Ribeiro Zani. Em pri-
meiro lugar, ficou comprovado pe-
los testes realizados no laborató-
rio do CEPEL, em Adrianópolis,
que o problema foi realmente o
volume de precipitação de chuva
associado a descargas atmosfé-
ricas. A chuva intensa forma uma
verdadeira “cascata” nas saias
dos isoladores. A atividade
eltrostática aumenta e um surto
acaba por fechar o curto.

Jornal da ASEF. Qual a alter-
nativa encontrada?

Cesar Ribeiro Zani. Logo de
início, pensamos em alguma for-
ma de interromper este fluxo con-
tínuo de água. Os ensaios reali-

zados pelo CEPEL mostraram
que o correto é colocar um gru-
po de “booster shed”, também
conhecido como “chapéu chi-
nês” em cada isolador, separan-
do grupos de saias. O resultado
nos testes feitos foi muito
satisfatório.

Jornal da ASEF. Logo de-
pois do apagão, falou-se muito
em defeito nos pararraios em
Itaberá. Isto aconteceu?

Cesar Ribeiro Zani. Não, foi
também uma opinião precipita-
da. Todos os testes realizados
pelo CEPEL comprovaram a si-
tuação de normalidade nesses
equipamentos de proteção. Ali-
ás, o relatório final do Ministério
comprova que não há qualquer
pendência de manutenção pre-
ventiva nos parraios. Ainda as-
sim, devido ao tempo de uso,
Furnas já tinha previsto uma tro-
ca desses equipamentos.

Jornal da ASEF. Houve tam-
bém testes e providências para
o filtro de ondas?

Cesar Ribeiro Zani. Sim, fo-
ram feitos testes no laboratório do
CEPEL e confirmaram que foi
correta a decisão que tomamos
no momento. O relatório do
CEPEL diz claramente que “...
mesmo com a presença dos
“Booster Shed” no conjunto isola-
dores do Filtro de Onda, perma-
neceu a instabilidade no compor-
tamento das colunas de isolado-
res do filtro em condições de chu-
va 5 mm/min. Frente a esses re-
sultados, é recomendável que
FURNAS passe a não utilizar a
estrutura isolante composta por
três colunas de isoladores e ava-
lie a possibilidade de retirada dos
Filtros de Onda, considerando
outras opções para comunicação,
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ou a substituição da estrutura iso-
lante do Filtro de Onda por uma
que utilize um único isolador pe-
destal, caso viável tecnicamente”.
Como se vê, nós já tínhamos nos
antecipado e retirado os filtros.

Jornal da ASEF. Ou seja, foi
realmente uma conjugação de
fatores atmosféricos muito adver-
sos? Porque, na época, os jor-
nais tentaram desmentir esta ver-
são.

Cesar Ribeiro Zani. Tenta-
ram, sim. Mas os dados obtidos
pelo GT para aquele dia compro-
varam que houve muita chuva,
com precipitação acima da mé-
dia, e incidência de raios. Mas é
bom esclarecer mais um ponto
importante neste problema..

Jornal da ASEF.
O que mais aconte-
ceu, então?

Cesar Ribeiro
Zani. No momento
anterior à perturbação
o SIN estava operan-
do dentro dos critéri-
os de segurança em
conformidade com o
planejamento da ope-
ração podendo su-
portar até contingên-
cia dupla, ou seja, o
critério de operação
N-2. Duas linhas da
subestação de
Itaberá já tinham “caí-
do” pelas razões já
expostas, mas a ter-
ceira linha foi afetada
indiretamente pelo fe-
nômeno climático
sendo sua saída mo-
tivada pela atuação
correta da proteção
de sobre-corrente do
reator de linha

no terminal da SE
Ivaiporã, ocasionando
assim a abertura do tron-
co de transmissão de
765 kV. É bom que se es-
clareça que estas
sobrecorrentes se verifi-
cam apenas para confi-
gurações de rede ocasi-
onadas por eventos
atípicos tais como os do
dia 10/11/2009, no qual
foram registrados 3 cur-
tos-circuitos monofá-
sicos, quase simultâne-
os, em fases distintas,
todos eletricamente situ-
ados na SE Itaberá, con-
figurando um curto-circui-
to trifásico com
envolvimento de terra
nesta SE.

Jornal da ASEF. Depois de
tudo isto e da comprovação de
que não houve falhas no serviço
prestado por Furnas, como fica
aquela multa que a ANEEL apli-
cou? Parece que foi injusta...

Cesar Ribeiro Zani. Furnas já
recorreu daquela decisão e o
assunto se encontra em análise
pela ANEEL. O relatório do GT
deixa claro que não houve qual-
quer imperícia ou defeito nos
equipamentos de Furnas. Pelo
contrário, os testes feitos compro-
vam que, mais de vinte anos de-
pois, Itaberá é ainda uma
subestação moderna e muito se-
gura. Foi um desafio, na época,
mas é um orgulho para Furnas até
hoje. Apesar de nossa empresa
sair completamente isenta neste
episódio, entendemos e lamen-
tamos os transtornos causados à
população e por isto trabalhamos
rapidamente para que o fenôme-
no não se repita jamais.Fotos A e B - Teste sob tensão de

885 kV e chuva de 5mm/min

A

B
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Mais fotos e trechos do Relatório Final
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No dia 25 de Fevereiro de 2000,
Fernando Henrique Cardoso lan-
çava o seu salvador projeto para o
setor elétrico nacional: o Progra-
ma Prioritário de Termelétricas
(PPT) que, sem muitas avalia-
ções, pensava em trocar a matriz
energética do país abandonando o
tradicional e ainda não completa-
mente explorado potencial hídrico
nacional.

Certamente que este projeto se
encaixava “como uma luva” no pro-
grama já em curso de
privatizações das nossas gerado-
ras existentes.

E não faltaram “especialistas”
e colunistas para escrever que
aquele era “considerado pelo se-
tor como o mais ambicioso proje-
to de geração de energia desde a
construção da usina de Itaipu, na
década de 70”. Ao todo, estima-se
um investimento de US$ 8 bilhões
nestas usinas, dos quais o Banco
Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES) iria fi-
nanciar até 30%.

O PPT deu no que deu! A mai-
or parte daquelas termelétricas li-
citadas sequer foi construída, mui-
ta gente ganhou financiamento e
lucrou com o programa sem ja-
mais gerar um único megawatt de
energia, e o Brasil precisou espe-
rar mais alguns anos para ter um
projeto novo para o setor, valori-
zando a geração hídrica, mas sem
esquecer as fontes alternativas.

A partir de 2003, no sentido in-
verso da política de FHC, o gover-
no passou a investir mais no setor
elétrico e as empresas estatais ti-
veram um papel predominante.

Espera-se que o Brasil chegue
em 2022 com uma capacidade
instalada de geração de 160 GW
(hoje é de cerca de 100 GW) e a

(Ernesto Germano Parés)

hidroeletricidade continuará a exer-
cer papel expressivo. Mas a parti-
cipação das usinas térmicas não
podem mais ser consideradas
complementares ao sistema.

A tendência ao crescimento
dos investimentos em longas li-
nhas de transmissão em corrente
contínua, para aproveitamento do
potencial hidrelétrico da região
amazônica e o aumento da parti-
cipação das térmicas, tornarão o
sistema de transmissão maior e
mais complexo, exigindo maior
preparo técnico das empresas en-
volvidas.

O projeto da Lei Orçamentária
Anual (LOA) de 2010, enviado pelo
Ministério do Planejamento ao
Congresso Nacional, prevê R$
94,390 bilhões o montante do Or-
çamento de Investimento das
empresas estatais federais. Isso
representa um aumento de R$
14,7 bilhões em relação à dotação
orçamentária de 2009, um aumen-
to de 18,4%. 

Deste total, as empresas do
Setor Produtivo Estatal (Grupo
Petrobras, Grupo Eletrobrás e
empresas) terão R$ 74,671 bi-
lhões, enquanto as do Setor Finan-
ceiro (Banco do Brasil, Caixa e
demais instituições) ficam com R$
3,707 bilhões. Outros R$ 16,012
bilhões são investimentos do Gru-
po Petrobras no exterior. O setor
de energia elétrica participa com
R$ 8,622 bilhões ou 9,1% do total
do Orçamento de Investimento
das estatais. O Orçamento de In-
vestimentos das estatais engloba
35 programas, destacando-se 10
no setor de petróleo, oito no setor
de energia elétrica e seis no setor
de transportes (de responsabilida-
de das companhias Docas).

Nos quatro primeiros meses

deste ano, a Eletrobras realizou
investimentos de R$ 1,053 bilhão,
o que corresponde a 13% do mon-
tante previsto para 2010. Entre as
subsidiárias da Eletrobras, Furnas
aplicou o maior montante, no valor
de R$ 222,027 milhões, de janeiro
a abril. Os recursos equivalem a
19,8% da previsão orçamentária de
R$ 1,121 bilhão. A Eletrosul inves-
tiu no primeiro quadrimestre R$
156,371 milhões, o equivalente a
30,6% do plano de investimento de
R$ 511,437 milhões de 2010. A
Chesf, por sua vez, injetou em
seus projetos R$ 175,955 milhões,
correspondendo a 16,3% dos R$
1,078 bilhão previstos para este
ano.

No final de junho, a Fitch
Ratings – agência internacional
de classificação de riscos –
anunciou uma revisão positiva
com relação à Eletrobras e
Furnas. É claro que isto reflete o
desempenho econômico do país
diante da recessão, de forma
superior à esperada. A Fitch não
espera mudanças significativas
no rumo das políticas econômi-
cas após as eleições presiden-
ciais de outubro.

No relatório divulgado, vemos
que a classificação de Furnas re-
flete o vínculo com a Eletrobras.
Furnas é uma das maiores com-
panhias do grupo, representa
aproximadamente 25% da capa-
cidade instalada de geração do
grupo e 32% de sua cobertura de
transmissão em quilômetros.

São dados irrefutáveis e que
comprovam a necessidade de
voltarmos a debater o fortaleci-
mento de Furnas, sua autonomia
e preservação de seus profissio-
nais.

Voltaremos ao assunto.
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Dois anos depois de surgir nos
Estados Unidos, a crise financei-
ra mundial continua impondo gra-
ves prejuízos para os trabalhado-
res. Os grandes jornais brasilei-
ros calam, mas vejamos o que
está acontecendo.

1) Inglaterra anuncia corte
de gastos públicos. O primeiro-
ministro britânico, David Cameron,
anunciou nesta terceira semana
de junho que seu governo está
preparando um novo pacote para
cortar gastos públicos e reduzir o
déficit no orçamento do país.
Sabe-se que o déficit britânico já
chegou a mais de 187 bilhões de
euros (cerca de 11% do PIB) e o
corte de investimentos, neste ano,
deve chegar a 8,5 bilhões de
euros.

2) 500 mil empregos ameaça-
dos. Os cortes que o governo bri-
tânico pretende aplicar para en-
frentar o grave endividamento do
país elevarão o número de de-
sempregados, que passará dos
2,5 milhões atuais a cerca de 3
milhões, segundo novo relatório.
A redução do déficit dificultará
muito a recuperação do mercado
de trabalho, adverte o relatório do
Chartered Institute of Personnel
and Development (Instituto de
Pessoal e Desenvolvimento) do
Reino Unido. O instituto prevê a
perda de meio milhão de postos
de trabalho e calcula que o de-
semprego chegará a 2,95 milhões
de pessoas na segunda metade
de 2012, se mantendo perto des-
se nível até o ano de 2015.

3) Alemanha vai demitir
10.000! A chanceler alemã, Angela
Merkel, anunciou o plano de cor-
tes no orçamento do governo di-
zendo que será “o mais dramáti-
co da história da Alemanha”. Seu
governo pretende poupar 80 bi-
lhões de euros, até 2014, e fará

Ainda

sobre a

crise.

cortes na área social. Uma das
medidas já anunciadas vem pro-
vocando protestos e gerando mo-
bilizações: o governo vai demitir
10.000 empregados públicos e
reduzir em 2,5% o salário dos res-
tantes. Os sindicatos estão adver-
tindo que, se as medidas forem
adotadas, haverá resistência e
greves.

4) Rússia vai demitir 20% dos
seus funcionários. O presiden-
te da Rússia, Dimitry Medvédev,
anunciou que seu governo está
elaborando um programa para
cortar 20% do número de funcio-
nários públicos no país. Ele está
orientando os membros dos mi-
nistérios a prepararem planos
para os cortes, estabelecendo a
economia que pode ser feita com
as medidas. A Rússia se torna,
assim, mais um país a adotar a
“onda” de redução de orçamento
que já inundou a Europa e vai se
espalhando.

5) França prepara corte de
• 100 bi até 2013. O governo
francês planeja reduzir seu défi-
cit orçamentário em • 100 bilhões
até 2013 numa tentativa de che-
gar ao limite de 3% do PIB esta-
belecido pela União Europeia, in-
formou no sábado (12) o primei-
ro-ministro francês, François
Fillon. Em maio, o governo fran-
cês anunciou que iria congelar
suas despesas públicas nos pró-
ximos três anos, cortar os gas-
tos com a máquina pública em
10% e economizar outros • 5 bi-
lhões com a eliminação de bene-
fícios fiscais.

6) Portugal corta até 1,7 mi-
lhão de pessoas de programas

sociais. O governo de Portugal
anunciou um pacote de medidas
que restringem o acesso aos be-
nefícios sociais, alegando neces-
sidade de reduzir os gastos públi-
cos. As mudanças, que come-
çam a valer em 1º de agosto, têm
o potencial de atingir cerca de 1,7
milhão de portugueses que rece-
bem os principais subsídios: o pro-
grama de renda mínima RSI (es-
pécie de Bolsa Família português);
as ajudas familiares ligadas à gra-
videz e à educação; e pagamen-
tos de seguro-desemprego.

7) Japão também apela para
“ajustes”. O governo japonês
anunciou nesta semana um “pla-
no de ajuste fiscal” para reduzir
sua dívida pública que já chega a
200% do Produto Interno Bruto
(PIB) do país. O Japão vai fazer
cortes violentos nos seus gastos
sociais durante os próximos 3
anos, para alcançar a meta esti-
pulada.

8) Desemprego mundial al-
cança recorde histórico. Informe
da Organização das Nações Uni-
das (ONU) afirma que há 211 mi-
lhões de desempregados hoje no
mundo, o maior índice registrado
na história. Segundo a ONU, será
preciso criar globalmente 470 mi-
lhões de novos postos de traba-
lho nos próximos 10 anos só para
manter o nível do crescimento. “As
condições do mercado de traba-
lho seguiram se deteriorando em
muitos países e é provável que
afetem negativamente a grande
parte do progresso obtido duran-
te a década passada na meta de
conseguir trabalhos decentes”, diz
ainda o informe.
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Um prefeito do interior queria
construir uma ponte e chamou
três empreiteiros: um alemão,
um americano e um brasileiro.

— Faço por três milhões de
dólares - disse o alemão. Um
pela mão de obra, um pelo ma-
terial e um é o meu lucro.

— Faço por seis milhões -
propôs o americano. Dois pela
mão de obra, dois pelo materi-
al e dois para mim.

— Faço por nove milhões,
disse o brasileiro.

— Nove? É demais, falou o
prefeito! Por que nove?

— É simples. Três para
mim, três para o senhor e três
para o alemão fazer a obra!

Estavam em um táxi no Rio
de Janeiro 3 políticos muito
mentirosos indo para um hotel,
um americano, um francês e
um italiano.

No caminho o americano
querendo levar vantagem disse:

- A estátua da liberdade ficou
pronta em 1 mês!

O francês que não era bobo:
- E a torre Eifel que ficou

pronta em 2 semanas.
O italiano não deixou por me-

nos:
- A torre de Pizza ficou pron-

ta em 4 dias!
No momento em que eles

passam pelo Maracanã e per-
gunta para o motorista o que é
aquela coisa gigantesca e ele
que estava atento a conversa
dos três, respondeu:

- Não sei, passei de manhã
não tava aí.

O americano estava morren-
do de vontade de urinar, mas,
como estava no Brasil, não en-
contrava um banheiro público.
Então, foi junto a um poste e
quando ia começar um guarda
chegou e disse:

- Muito bonito! Você acha cer-
to urinar ai?

- É que eu estou muito aper-
tado. Responde o americano.

O guarda então resolve:
- Eu vou te levar a um lugar

onde você vai poder urinar à von-
tade.

Os dois chegam a um pré-
dio grande, com um jardim bo-
nito e cheio de flores. O ameri-
cano então exclama:

- Isso é que é hospitalidade
brasileira!

E o guarda o informa:
- Não, não, isso aí é a Em-

baixada Americana.
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