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PRONUNCIAMENTO 	DO 	PRESIDENTE 	DA  
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS NO  
FORUM NACIONAL EM DEFESA DE FURNAS E DOS  
RECURSOS HÍDRICOS BRASILEIROS  

Senhoras e senhores, 

Água é vida. Escorrendo pelos rios, das 
montanhas ao mar, a água é vida e é força, é caminho e é  
provisão de alimentos. Antes de construir suas casas, de  

~1  lavrar a terra, de descobrir os caminhos da razão  
matemática, os homens já sabiam conviver com as águas.  

Os mineiros têm uma relação muito particular  
com os seus rios. As águas recolhidas em nossas  
montanhas chegam ao mar pelo São Francisco, pelo  
Prata, pelo Jequitinhonha e pelo Doce. Na margem de  
seus riachos, onde descobriram o ouro, levantaram-se os  
primeiros arraiais, que seriam depois cidades. Fomos  
também os pioneiros, no Brasil, no aproveitamento da  
força hidráulica para a geração da energia elétrica, com a  
usina de Juiz de Fora, construída sobre o Rio Paraibuna,  
ainda no século passado.  

Talvez por tudo isso, a consciência de que o  
controle sobre as águas não pode ser transferido aos  
interesses privados seja mais fo rte entre nós. Essa  
consciência levou o então governador Juscelino 
Kubitschek a criar a CEMIG. — empresa de economia  
mista que se tornou modelo de administração na história  
brasileira, e ao grande presidente criar as Centrais  
Elétricas de Furnas. 

A Assembléia Legislativa de Minas cumpre a  
sua responsabilidade política com a comunidade  
brasileira, ao acolher esse fórum permanente contra a  
privatização das Centrais Elétricas de Furnas e em defesa  
das águas brasileiras. Os cidadãos devem conhecer os  
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graves riscos para a sobrevivência soberana do nosso 
povo, com a anunciada privatização do sistema 
hidrelétrico nacional. Privatizar, em nosso caso, é mais do 
que transferir a administração das grandes águas aos 
interesses comerciais; é transferi-la aos interesses 
estrangeiros. 

Nenhum grande país do mundo abre mão do 
controle coletivo, por intermédio do estado, de seus 
rios. Nos Estados Unidos esse controle é exercido 
diretamente por empresas da União, dos Estados e 
dos Municípios. Os cursos de interesse estratégico 
maior são de propriedade e estão sob a supervisão 
direta do Corpo de Engenheiros do Exército norte-
americano. As barragens e as represas não existem 
apenas para a geração de energia. Delas depende a 
regulamentação das vazões, indispensável ao 
equilíbrio climático e ao controle das inundações, a 
pesca, a irrigação agrícola, o tratamento e 
abastecimento de água potável e industrial, a 
navegação fluvial. Com  essa consciência, o 
Presidente Roosevelt, logo no início de seu primeiro 
mandato, há 65 anos, criou a Tennessee Valley 
Authority, que assumiu o controle integral da bacia do 
grande rio. Todos os historiadores reconhecem que 
essa providência foi peça chave do programa de 
reconstrução econõmica do país conhecido como 
"New Deal". O Tennessee era a região mais pobre dos 
Estados Unidos e até hoje a sua economia depende 
do complexo sistema de controle fluvial da TVA, 
diretamente subordinada ao Governo da União. 

Privatizar as barragens de Furnas — quase todas elas 
erigidas em território mineiro — será transferir o controle 
dos recursos da vida e do desenvolvimento para o 
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capricho de empreendedores que, como é natural, só 
pensam no lucro. 

Quero dar as boas vindas ao Presidente 
Aureliano Chaves, que alia à sua experiência política o 
conhecimento profundo da questão energética brasileira. 
Por sua formação e qualificação profissional, como 
engenheiro especialista em eletricidade, e pelos altos 

• cargos que ocupou na República, o grande mineiro 
Aureliano Chaves tem toda a autoridade técnica para 
discutir o assunto e toda a autoridade moral e política 
para pa rt icipar da primeira linha de combate a este 
projeto antinacional. 

Dou também as minhas boas vindas ao 
Almirante Fo rtuna, um dos mais competentes e bravos 
oficiais da Marinha Brasileira, cujos conhecimentos 
estratégicos se amparam em inexcedíveis vi rtudes de 
patriotismo. 

A todos os demais pa rt icipantes deste encontro, 
o meu agradecimento e o agradecimento do Parlamento 
de Minas pela sua presença. 

Os mineiros — e disso estou absolutamente 
ce rto — encontram-se unidos, sob o comando do 
Governador Itamar Franco, para impedir a privatização de 
Furnas e dos demais rios brasileiros. 

Não permitiremos, mineiros e brasileiros, que a 
soberania nacional continue a ser violada pelo governo da 
União. 

Permito-me recorrer, neste momento, ao grande 
mineiro Tancredo Neves, que, em seu discurso de posse 
no Governo de Minas, há 16 anos, fazia o retrato moral e 
político dos mineiros ao dizer que: 

"Conhecida é a nossa tolerância, elogiada é a 
nossa disposição para o diálogo. Mas, quando se trata da 
dignidade da pátria e defesa de sua soberania, somos 



intolerantes, intransigentes, ensandecidos de bravura. 
Porque, para nós, o amor a Minas é o amor ao Brasil". 

Muito Obrigado 

ALGUMAS RAZÕES PELAS QUAIS FURNAS 
PRECISA SER MANTIDA COMO EMPRESA 

ESTATAL 

A privatização de Furnas e do setor 
hidrelétrico não envolve apenas a questão da geração de 
energia, mas também aquela do uso das águas. As águas 
são de domínio público, estadual ou federal, constituindo 
bem estratégico, valioso e cada vez menos disponível. 

A privatização do complexo de Furnas, que 
o Governo Federal está programando por etapas, começa 
com a sua divisão em três empresas distintas, facilitando, 
assim, a venda futura a grupos privados. Tanto esse 
esquartejamento quanto a alienação das unidades 
esquartejadas atenta contra o bem público, constituindo 
verdadeiro crime de lesa-pátria. A divisão, aliás, contraria 
os princípios da moderna empresa, que recomendam a 
fusão 	(verticalização) 	ao 	invés 	da 	divisão 	C) 
(horizontalização). 

Os argumentos contra a privatização de 
Furnas e do sistema gerador de energia são de natureza 
econômica, política, ecológica e jurídica. São argumentos 
múltiplos e válidos, dos quais podemos destacar os 
seguintes aspectos: 

- do ponto de vista econômico, Furnas é 
empresa rentável e bem administrada, que realizou, nos 
últimos três anos, investimentos de R$ 2,3 bilhões e 
apresentou lucro líquido de R$ 1,3 bilhões, enquanto 
pagou R$ 1,5 bilhões em impostos e dividendos; por que, 
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então, vender empresa que presta bons serviços - 
gerando energia a baixo custo - e dá retorno em forma de 
empregos, arrecadação de impostos e investimentos? 

- do ponto de vista político, existem 
segmentos das atividades produtivas que envolvem as 
próprias segurança e soberania nacionais; o setor 
energético e hidrelétrico é um destes, e Furnas - que tem 
nas mãos o domínio das águas da terceira maior bacia 
hidrográfica brasileira - é o melhor exemplo disso; 

- sob o prisma ecológico, a gestão das 
águas no complexo de Furnas deve atentar sempre para 
o fato de que os recursos hídricos alimentam toda uma 
cadeia de vida; caso o eventual comprador privado vier a 
dar prioridade ao aumento da geração de energia, com 
utilização de maior volume d'água, todo um eco-sistema 
estará seriamente prejudicado; 

- do ponto de vista jurídico, é necessário 
lembrar que o domínio dos rios é da União ou dos 
Estados, mas nunca de particulares; essa propriedade 
das águas, por assim dizer, convive com a posse pacífica 
detida pelas concessionárias de energia estatais, que 
controlam os recursos hídricos nas usinas e barramentos; 
essa harmonia entre posse e propriedade estará 
ameaçada se o comprador privado passar a deter a 
posse, em oposição à propriedade nacional. 

Do exposto, chega-se a duas básicas 
conclusões: primeiro, que a privatização de Furnas é 
contrária ao interesse do Brasil e dos brasileiros; e 
segundo, que não podemos esmorecer nessa mobilização 
para impedir que a venda se concretize. 

RISCOS E PERDAS DECORRENTES DA CISÃO E 
PRIVATIZACÃO DE FURNAS  



A cisão e privatização de Furnas poderá  
ocasionar riscos de várias ordens, a saber:  
1 - falta de energia nas regiões atendidas pela Empresa;  
2 - perda da capacidade de investimento do setor;  
3 - perdas econômico-financeiras para a Nação;  
3 - problemas com a gestão e uso múltiplo das águas.  

No primeiro caso, a geração de energia poderá  
tornar-se insuficiente porque as duas empresas geradoras  
derivadas da cisão de Furnas serão privatizadas como  
produtores independentes e não como concessionárias de 
serviço público. Os novos proprietários não irão 
interessar-se em novos investimentos para ampliar a  
capacidade, preocupando-se apenas com o lucro. Por  
outro lado, a cisão de Furnas deixará nas mãos do Estado  
uma empresa de transmissão inviável, já que não contará  
com os lucros obtidos no setor de geração para ampliar e  

aprimorar sua rede. Para fazer isso, irá contar com  
apenas R$ 470 milhões em 1999 (conforme resolução da  

ANEEL), valor esse insuficiente para novos investimentos. 
No segundo caso, a cisão e privatização de  

Furnas reduzirão a capacidade de investimentos do setor:  
nos últimos três anos, Furnas investiu R$ 2,4 bilhões, 
80% dos quais com recursos próprios. Ora, as empresas  

privadas têm reduzida capacidade de captação de  
recursos externos, enquanto sua preocupação maior é  

lucrar e não investir no negócio. 
No terceiro caso, há que considerar que Furnas  

é uma estatal lucrativa, que deu lucro de R$ 1,2 bilhão  
nos últimos três anos. Ora, se o Governo vender 51% do 
capital controlador da empresa, irá apurar cerca de R$ 3,5  
bilhões. Esse dinheiro não entrará de uma só vez, porque  
possivelmente o BNDES (o próprio Governo) irá financiar 
boa parte. Quer dizer que o comprador, em apenas dois  
anos, amortizará o investimento feito, sendo que terá  
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entrado com apenas parte do valor de compra. As perdas  
econômico-financeiras para a Nação estão evidentes.  

No quarto caso, o comprador da empresa,  
tendo em mãos a posse das águas que alimentam as  
usinas, estará interessado em apenas fazer lucro. Para  
tanto, poderá utilizar maior volume d'água para gerar mais  

energia, sem considerar que as águas têm uso múltiplo:  

navegação, piscicultura, turismo, irrigação, para citar  
alguns aspectos. Tudo isso ficará à mercê do gestor das  
águas, cujo interesse, repetimos, é apenas lucrar com a  
geração de energia.  

A se fazer a cisão e privatização das geradoras  
de energia, restará nas mãos do poder público a empresa  

que cuida da transmissão. Esta, como se viu, não terá  
recursos para investir em novos projetos, os compradores 
das geradoras de energia estarão interessados apenas no  

lucro e não em investir na expansão, enquanto a  
demanda de energia estará sempre aumentando. A cisão  
e entrega das geradoras a privados é alternativa  

totalmente inaceitável.  

~ 
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MOÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE PELO 
PLENÁRIO DO FORUM NACIONAL CONTRA A 

PRIVATIZAÇÃO DE FURNAS E DOS RECURSOS 
HÍDRICOS BRASILEIROS 

Considerando que a soberania dos povos sobre o 
território que ocupam é a mais antiga razão dos estados 
nacionais; que a soberania é um conceito ilimitado dentro 
das áreas geográficas historicamente demarcadas pelos 
seus ocupantes, e por eles mantidas; que isso significa a 
plena posse e domínio de todos os bens naturais nelas 
existentes; que todos aqueles bens naturais que não se 
limitam a uma área de domínio privado, de acordo com as 
leis de cada estado nacional, são, por direito natural, de 
propriedade da sociedade política assim definida; que 
entre esses bens naturais de propriedade da comunidade 
se encontram as águas, com sua utilização total, como 
indispensável à manutenção da vida individual e coletiva, 
e ao emprego industrial, incluída a força motriz da 
gravidade e seu controle na geração de energia elétrica; C) 
que, em uma república federativa, a administração dos 
bens territoriais é, pela própria razão do direito político, 
dever das comunidades de cada uma das unidades 
autõnomas, constituídas em estados; sugerem à 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais a elaboração e 
aprovação de leis que, de acordo com a Constituição, em 
suas cláusulas pétreas, e com os princípios imemoriais do 
Direito dos Povos, assegurem ao Estado: o pleno domínio 
sobre as águas que nascem, correm e são represadas, de 
forma natural ou pela ereção de barragens, dentro de 
suas divisas políticas; o pleno domínio sobre a 

8 



biodiversidade dos ecossistemas dentro de seu território, 
nele incluídos os conhecimentos tradicionais de sua 
utilização na medicina e na indústria, que só podem ser 
utilizados por terceiros mediante justa indenização à 
comunidade mineira, de acordo com o que a lei 
estabelecer; no exercício desse pleno domínio, a 
utilização econômica de tais bens, diretamente ou - de 
acordo com leis que permitam a anulação plena e 
automática dos contratos, sem qualquer compensação, 
em caso de violação de suas cláusulas -, por meio de 
concessões a empresas constituídas no território 
nacional, com capital nacional e sob a direção de 
brasileiros; o pleno domínio sobre as margens dos rios, 
em faixa de 250 metros, em cada lado, a partir da linha de 
talvegue, a fim de proteger a vegetação ciliar; o pleno 
domínio sobre as formas difusas de energia, tais como os 
ventos e a energia solar, cuja utilização exceda ao 
emprego doméstico ou de propriedades rurais familiares, 
de maneira que o seu aproveitamento comercial, 
mediante a distribuição a terceiros dessa energia captada, 
só possa ocorrer com licença e concessão do poder 
público. 

Sala das Reuniões do Forum Nacional em Defesa de 
Furnas e das Bacias Hidrográficas Brasileiras, em 18 de 
maio de 1999. 
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