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 A primeira manhã de palestras do CONEXIDADES segue com foco na Sustentabilidade. 

Depois do painel sobre Meio Ambiente, comandado pela Presidente da CETESB, Patrícia Iglecias, foi 

a vez da Eletrobrás falar sobre as perspectivas da Gestão de Energia. 

 Representando o Presidente Wilson Ferreira Junior, a Superintendente de Eficiência 

Energética da companhia, Renata Falcão, apresentou dados importantes sobre a atuação da 

Eletrobrás. Hoje, a empresa conta com mais de 14 mil empregados, gerando 49 mil negócios 

instalados e tendo 71 mil quilômetros de linhas de transmissão. Graças a esses números, é 

considerada uma das três maiores empresas de energia limpa do mundo.

 Segundo Renata, a Eletrobrás atua como operacionalizadora de programas do governo e 

vem trabalhando em cinco pilares estratégicos para atingir a excelência sustentável, que são: 

crescimento rentável, atuação sustentável, valorização de pessoas, excelência operacional e 

governança e conformidade.

 “A energia não é o único fator para o desenvolvimento econômico do país, mas deve ser o 

primeiro. Só no último ano, o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – PROCEL, 

rendeu uma economia de 22,95 bilhões de kWh, o que se equivale a 5% do consumo do país e um 

consumo anual de 12 milhões de residências. A energia é a segunda maior despesa de uma 

prefeitura, portanto, para criar cidades eficientes, é preciso utilizar uma metodologia de gestão 

energética municipal que dê orientação para ações de eficiência energética”, acrescentou.

 O PROCEL oferece medidas administrativas, como o SANEAR, sistema de saneamento 

ambiental, e o Reluz, que promove iluminação pública eficiente, para atender às cidades e gerar 

economia, por meio da gestão, e assegurar o acesso à energia renovável, assim como construir 

infraestruturas resilientes e promover sociedades pacíficas. 

 “O maior legado do PROCEL é seu acervo. E nosso objetivo, aqui no CONEXIDADES, é 

promover um efeito demonstração, por meio de cases de sucesso em diversas cidades brasileiras, 

para que seja propagado para o restante dos municípios”, encerrou a superintendente.

 Compuseram a mesa debatedora ainda o Diretor Administrativo do Emae Brotas, Márcio Rea, 

o Prefeito de Olímpia, Fernando Cunha, a Vereadora de Itirapina, Bete do Broa, o Presidente da 

Câmara de Indaiatuba, Hélio Ribeiro, o Vereador de São Carlos, Daniel Lima e o Presidente da UVB, 

Gilson Gonzatti.  

 O CONEXIDADES vai até o próximo sábado (8), com extensa programação de debates e 

painéis sobre o municipalismo.

 Mais informações: www.conexidades.com.br 
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