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Rio de Janeiro, 30 de junho de 2010 

Ao Senhor 
Luiz Fernando Leone Vianna 
Coordenador Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico Brasileiro – FMASE 
SHS – Quadra 6, Ed. Brasil XXI, BI, sala 212 
Brasília – DF 
 

                       Ref.: Adoção do Position Paper do Setor Elétrico Brasileiro 

Senhor Coordenador, 

 
A Comissão de Integração Energética Regional – CIER é uma organização sem fins lucrativos, com 
sede no Uruguai, que congrega cerca de 230 empresas na América Latina. Seu objetivo principal é 
promover a integração energética da Região Latino-Americana. No Brasil, a CIER é representada pelo 
Comitê Brasileiro – BRACIER, uma organização também sem fins de lucro que reúne 30 empresas do 
Setor Elétrico Brasileiro, sendo a Eletrobras a sua maior e mais importante empresa/instituição afiliada. 

Para cumprir com seu objetivo, dentre as suas múltiplas atividades, a CIER desenvolve estudos no 
campo das mudanças climáticas/meio ambiente através de um Grupo de Trabalho, cuja coordenação 
no Brasil pertence a chefe do Departamento de Meio Ambiente da Eletrobras, Sra. Maria Regina 
Pereira. 

Em reunião do Grupo de Trabalho de Meio Ambiente da CIER realizada no dia 21 de maio passado, 
discutiu-se a necessidade de se definir um documento oficial da CIER – Documento de Posição da 
CIER – que teria como objetivo ser difundido na América Latina e apresentado na COP 16 – México. 
Igualmente pretende-se incluir esse Documento de Posição nas apresentações institucionais da 
organização para difundir seus principais pontos sempre que possível. Haverá igualmente um plano de 
divulgação do documento da CIER às autoridades oficiais, organizações e instituições de todos os 
países que fazem parte de sua área de influência.  

Assim, levamos ao conhecimento de V.Sa. que na citada reunião ficou decidido que a base para a 
elaboração do Documento da CIER será o Position Paper do Setor Elétrico Brasileiro, cópia anexa, 
documento produzido pelo FMASE e de caráter público. Dessa forma, entendemos que, além de evitar 
duplicação de esforços, a decisão da CIER reconhece a importância e atualidade do Position Paper e 
contribui para dar-lhe maior força política e institucional, além de ampliar o seu campo de aplicação à 
área de atuação da CIER. Igualmente, conforme também decidido naquela reunião, na difusão oficial 
do Documento CIER será feita referência à sua origem, dando os devidos créditos ao FMASE. Já há 
uma primeira minuta da versão CIER, em circulação no âmbito do GTMA para comentários (anexa). 

Permanecemos à disposição de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, 
reiterando nossos votos de estima e consideração. 

 
Atenciosamente, 

 

ANTONIO CARLOS MARQUES DE MENEZES 

Secretário Executivo do BRACIER 

Assessor da Superintendência de Operações no Exterior da ELETROBRAS 


