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EMPRESA

Falta de conscientização coloca em risco o sistema interligado e acarreta prejuízos

C om o slogan “A única coisa que pode

parar o fogo é a sua consciência –

mantenha o Brasil aceso, evite queima-

das”, FURNAS deu início, em agosto, à

Campanha de Combate a Queimadas

2004, em oito estados e no Distrito Fede-

ral. Coordenada pela Assessoria de Co-

municação Social (ACO.P) e realizada

pela agência de publicidade Publicis

Norton, com o apoio da Superintendên-

cia de Gestão Ambiental (GA.I) e do

Departamento de Equipamentos de Alta

Tensão (DAT.O),  a campanha veiculará

anúncios em rádios e jornais das capitais

e municípios onde a incidên-

cia de desligamentos de linhas

em conseqüência de queima-

das é alta.

O diretor de Produção e

Comercialização de Energia Elé-

trica, Fábio Machado Resende,

destacou as medidas preventivas

com o objetivo de minimizar a ocor-

rência de queimadas, entre elas a

inspeção periódica de mais de 18 mil

km de linhas de transmissão da Em-

presa, realizada com helicópteros e

por terra, a supressão de vegetação

próxima às linhas, com a utilização de

tratores, entre outras.

“A campanha publicitária atua como

um reforço para as atividades de manu-

tenção. Através dela, pretendemos es-

clarecer a população, especialmente o

Os anúncios da Campanha de

Combate às Queimadas buscam

conscientizar a população

Perigo das Queimadas
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Nos meses de agosto a outubro, em razão da

estiagem, aumentam os riscos de acidentes

com queimadas próximas às linhas de transmissão.

As queimadas são realizadas com maior intensidade nas

áreas de plantio de cana-de-açúcar, formação de pasto,

limpeza de terreno, mas também podem ser causadas

acidentalmente,

por alguém

que passa

em uma

rodovia e lança

uma ponta de

cigarro pela janela

do veículo ou,

ainda, pela queda

de balões.

produtor rural, sobre o risco de realizar

queimadas junto às linhas de transmis-

são e os problemas que podem acarretar

para o conjunto da sociedade”, expli-

cou Fábio Machado Resende. Além da

campanha, FURNAS dispõe do telefone

0800 252555, através do qual, por liga-

ção gratuita, as pessoas podem avisar

sobre qualquer problema que afete as

torres ou linhas de FURNAS.

BLECAUTE EM

MATO GROSSO

Realizar queimadas próximo às li-

nhas de transmissão é crime (Decreto

2.661) e pode acarretar interrupção

no abastecimento de energia elétrica

e impedir o funcionamento de hospi-

tais, fábricas, comércio e escolas. Foi o

que aconteceu no dia 18 de agosto,

quando uma queimada provocou o

desligamento de duas linhas de trans-

mi s são  entre  R io  Verde  (GO)  e

Rondonópolis (MT) – de propriedade

de FURNAS e Eletronorte. Embora o

sistema de FURNAS tenha sido recom-

posto em poucos minutos, o desliga-

mento acabou por deixar 45% do es-

tado de Mato Grosso sem energia por,

aproximadamente, 40 minutos. No ano

passado, FURNAS registrou 27 desliga-

mentos de linhas em razão de queima-

das. De 1996 a 2003, foram registradas

214 ocorrências deste tipo. 
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