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Excelentissimo Senhor Bento Albuquerque 

Ministro de Estado de Minas e Energia 

A Academia Nacional de Engenharia (ANE), segundo seu Estatuto Social, considera que uma 

engenharia avançada, associada à ciência e à tecnologia, praticada segundo os mais elevados códigos
éticos e morais, seja um dos fundamentos da soberania, desenvolvimento, bem-estar e segurança do 

Pais. 

A serviço desses principios, a ANE congrega, como seus membros, engenheiros e engenheiras 

reconhecidos pela competência, integridade e ética, organizados como um centro de estudos de 

instancia superior à disposição da sociedade, dedicado a tratar e oferecer soluções para grandes e 

complexas questões de interesse do Brasil, relacionadas coma engenharia. 

Para o cumprimento de seus objetivos, a ANE tem tomado todas as providências necessárias, entre

elas, a realização de estudos, pareceres, projetos e pesquisas. Observando tais princípios e objetivos, 
a ANE vem apresentar à consideração de Vossa Excelência sua preocupação em relação à revisão do 

Anexo C do Tratado de Itaipu, vincendo em 2023. 

Manifestamos a Vossa Excelência nossa preocupação diante da complexidade das negociações e do 
grande número de detalhes a serem equacionados. Entre eles, destacamos: i) modelo de 
comercialização a ser adotado; i) cronograma de excedentes que o Paraguai pretende disponibilizar 
para o mercado brasileiro; ii) custos a serem considerados no novo modelo de comercialização; iv) 
valor a ser pago pelo Brasil pela utilização dos excedentes paraguaios; v) valores a serem pagos pelos 
royalties; vi) tipos de tarifa/preços a serem praticados. 

Impossivel não mencionar o pouco tempo que o Brasil teria para obter um consenso interno entre as 
partes brasileiras envolvidas (MME/ME/MRE) e levar uma proposta concreta para a mesa de 

negociações com o Paraguai. 

Some-se a tudo isso, a preocupação já manifestada pela ANE a respeito da modicidade de preços e 

tarifas a serem praticadas em futuro próximo, fundamentais para a competitividade da indústria 

nacional e o bem-estar da nossa sociedade. 

Sempre ao seu dispor para esclarecimentos, 

Cordialmente, 

Francis Bogossian 
Presidente 
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