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Goiás, Paraná, Santa Catarina, Río Grande do Sul, Minas Gerais y Mato Grosso do Sul– y también repercutió en el territorio paraguayo.
Aún no fueron esclarecidas las causas del fenómeno, pero se habla de que una descarga eléctrica en la subestación de Furnas (en Brasil)
paralizó la central eléctrica de Itaipú, según Jorge Samek, director del ente. En tanto, en Ñeembucú una tormenta derribó nueve torres de
alta tensión.
Leia mais: http://www.abc.com.py:80/abc/nota/45053-Gigantesco-apagón-en-el-Brasil-deja-a-oscuras-a-todo-Paraguay/

Lula administra empurra-empurra
Fonte: Folha de S. Paulo (11/11/09)
ELIANE CANTANHÊDE - COLUNISTA DA FOLHA

Vendaval, raios e árvores caindo no Paraná, pane na linha de transmissão de Furnas, queda automática de 100% do sistema de Itaipu.
E boa parte do país, principalmente o nevrálgico Sudeste, fica às escuras durante horas, a partir das 22h13. Nem o Paraguai escapa.
Nada como um episódio assim, seja ele uma fatalidade, uma fragilidade do sistema ou até uma improvável sabotagem, para nos lembrar
a todos o quanto a sucessão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está longe. Um ano é prazo suficiente para muita coisa. E qualquer
coisa pode se refletir no desfecho de uma eleição assim. Precedentes há aos montes.
Foi certamente pela gravidade da situação, mas também pelos riscos políticos, que Lula entrou pessoalmente na operação de coleta de
informações ontem, ligando diretamente para o presidente da Itaipu Binacional, Jorge Samek.
Lula queria saber tudo, como foi, onde foi, o que foi atingido, quando seria restabelecida a normalidade. Enquanto isso, as TVs transmitiam
ao vivo as imagens de São Paulo, o centro político e econômico do país, completamente parado, com filas quilométricas de faróis brilhando
na escuridão. No Rio, o pavor de sempre: o de assaltos.
O primeiro lugar a restabelecer a energia foi o Paraguai, animando o pessoal de Itaipu. A volta da energia e o entusiasmo, porém, não
repetiram o efeito cascata da queda. Cair o sistema foi fácil. Recuperar a normalidade, não tanto. E ninguém entendia exatamente por que a
operação de reserva, inclusive com as termelétricas, não funcionou.
Começou, então, o inevitável: o empurra-empurra. Na primeira versão, Furnas jogava a culpa para Itaipu. Logo, Itaipu passou a dizer,
especialmente para o presidente, que a crise não era de geração; era de transmissão. Ou seja: era de Furnas. E o governo de São Paulo,
claro, tratou de se isentar de responsabilidade, mas dizendo que fazia tudo o que "estava a seu alcance".
Apagões não são novidade, mas o que começou ontem foi o mais grave e justamente na área de origem e de domínio da ministra
Dilma Rousseff, ex-ministra de Minas e Energia, atual chefe da Casa Civil e virtual candidata do PT à Presidência.



Na expressão de Itaipu, as turbinas "rodavam no vazio", sem ter onde entregar energia. Mas, em Brasília, certamente Lula, Dilma e
a turma da política e do marketing já atuavam a cheio, a mil. Afinal, alguém vai ter que levar a culpa.

Itaipu afirma que causas de blecaute não estão na hidrelétrica
Fonte: Canal Energia (11/11/09)

Segundo usina, acidente causou outros desligamentos, num efeito dominó.
Paraguai restabeleceu fornecimento em 15 minutos.

Itaipu Binacional informou na madrugada desta quarta-feira, 11 de novembro, que a causa do blecaute que durou aproximadamente
três horas não teve origem na usina. Segundo nota divulgada no site da hidrelétrica, a hipótese mais provavel é a ocorrência de um acidente
que afetou um ou mais pontos do sistema de transmissão.
A usina explicou em nota que o acidente "provocou outros [desligamentos], fenômeno que se costuma chamar de efeito dominó".
A hidrelétrica acrescentou ainda que "imediatamente após o blecaute, a usina de Itaipu estava com suas máquinas ligadas, girando no vazio,
porém, sem possibilidade de transmitir energia, pois as linhas de transmissão que a conectam ao sistema brasileiro estavam desligadas.
A tese de causa externa à usina é ratificada pelo restabelecimento da energia do lado paraguaio da usina, também afetado pelo apagão.
Em entrevista à Rádio CBN, o diretor-geral da usina, Jorge Samek, disse que é a primeira vez que todas as máquinas da usina deixam
de operar. Já o secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, destacou para a Agência CanalEnergia
que as ações iniciais priorizaram o restabelecimento de energia e que as causas do blecaute ainda serão apuradas.

ONS ainda desconhece causa do apagão que afetou
Brasil e Paraguai
Fonte: Jornal da Energia (11/11/09)

O Operador Nacional do Sistema (ONS), órgão que controla toda a operação do sistema elétrico brasileiro, informou na manhã desta



quarta-feira (11/11) que ainda está avaliando as causas do apagão que pode ter afetado, segundo informações publicadas nos jornais,
até 15 Estados no Brasil por cerca de até quatro horas, além de 90% de todo Paraguai, que ficou sem energia por cerca de 15 minutos.
Leia mais:
http://www.revistagtd.com.br:80/ler_noticia.php?id_noticia=1960&id_tipo=2&id_secao=11&id_pai=0&titulo_info=ONS%20ainda%20desconhece%
i

Especialistas afirmam que é preciso investir
em sistema que isole falhas
Fonte: Rádio CBN (11/11/09)

Comentário de Mirian Leitão.
Ouça em: http://cbn.globoradio.globo.com:80/comentaristas/miriam-leitao/2009/11/11/APAGAO-ESPECIALISTAS-AFIRMAM-QUE-E-PRECISO-I

Apagão no Brasil é notícia em todo o mundo
Fonte: Globo News (11/11/09)

A falta de energia que atingiu grande parte do Brasil foi destaque nos principais jornais e sites de notícia de todo o mundo.
O assunto foi destaque na imprensa européia, que repercutiu o apagão.
Assista em: http://globonews.globo.com:80/Jornalismo/GN/0,,MUL1374388-17665,00-APAGAO+NO+BRASIL+E+NOTICIA+EM+TODO+O+MUN

Duas semanas atrás, Dilma garantiu que Brasil estava a salvo
de um novo apagão



Fonte: G1 (11/11/09)

Para ela, investimentos do governo em estrutura geravam certeza.
Dilma deu declaração em entrevista ao programa 'Bom dia, ministro'.
Leia mais: http://g1.globo.com/Sites/Especiais/Noticias/0,,MUL1374456-17814,00-DUAS+SEMANAS+ATRAS+DILMA+GARANTIU+QUE+BRASI
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