
Nota à imprensa  
 
A propósito do relatório “Cumplicidade na Destruição 3”elaborado pela Articulação dos 
Povos Indígenas do Brasil (APIB), a Energisa Mato Grosso esclarece: 
  
São inverídicas as acusações de que a Energisa Mato Grosso contribuiu com grileiros 
da Terra Indígena Urubu Branco, em prejuízo do povo Tapirapé. 
  
As 164 ligações de energia feitas na Terra Indígena foram realizadas no âmbito do 
programa “Luz para Todos”, do governo federal. Desses clientes, 124 são indígenas ou 
unidades consumidoras que atendem os indígenas, como escolas e postos de saúde 
públicos. Não é verdade, portanto, que a Energisa Mato Grosso tenha negado ligações 
de energia aos indígenas. Das 40 ligações restantes, 36 foram feitas pelo programa 
Luz Para Todos e as outras quatro, com recurso dos próprios clientes, de acordo com a 
legislação que rege o setor elétrico. 
  
Todos os projetos contemplados pelo “Luz para Todos” foram aprovados pelo Comitê 
Gestor Estadual do programa, um órgão multidisciplinar formado, entre outros, por 
representantes do Ministério de Minas e Energia, da Eletronorte, do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (Incra), da Agência Estadual de Regulação dos 
Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso (Ager), Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico (Sedec) e da Energisa Mato Grosso. 
  
Todas essas informações foram prestadas à Justiça Federal, em abril de 2020, pela 
Energisa Mato Grosso, com documentos que respaldam a posição da empresa. 
 
A Energisa Mato Grosso lamenta que só tenha sido procurada pela APIB na noite do 
último dia 22 de outubro, mesmo a entidade admitindo que a coleta das informações 
que embasam o relatório foi feita em junho de 2020. 
  
A Energisa Mato Grosso reafirma que atua com absoluto respeito à legislação para 
prover energia elétrica com segurança, conforto e qualidade a 1,5 milhão de clientes. A 
empresa cumpre o papel primordial de levar energia a grande parte da Amazônia 
Legal, com respeito aos pactos e acordos internacionais de proteção aos povos 
indígenas e ao meio ambiente. 
 
Energisa Mato Grosso  
 


