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Este Relatório Anual da
Enersul é dedicado às artes
plásticas de Mato Grosso do
Sul.
Constitui-se, ao mesmo tem-
po, um registro e uma con-
tribuição da Empresa à valo-
rização da cultura sul-
matogrossense.
This Enersul's Annual
Report is dedicated to
the plastic arts of Mato
Grosso do Sul.
It is, at the same time,
a registration and a
Company's contribution
to the valorization of the
s ul-matogrossense
culture.
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Apresentação In troduction

A economia brasileira, devido aos reflexos de uma crise
mundial, passou por problemas em 1999- A mudança no
câmbio, no início do ano, e as medidas econômicas toma-
das em conseqüência dela acabaram por afetar as em-
presas, obrigando-as a agir com maior cautela e a refaze-
rem planos.
Não foi diferente no caso da Empresa Energética de Mato
Grosso do Sul S. A. (Enersul). As mudanças, no entanto, se
tornaram a empresa mais cautelosa, em nada afetaram os seus
planos de investimento e, tampouco, o seu desempenho
operacional, embora esteja refletindo, no balanço final e em
relação ao ano de 1998, números negativos, fruto de uma ele-
vação das despesas financeiras causadas pela valorização do
dólar.
Ajustada, a Enersul está preparada para continuar crescendo
e tem, ao fechar 1999, bons números a apresentar. Um deles

The Brazilian economy was negatively
impacted by turmoil that spread throughout
the world in 1999. The change in foreign
exchange policy and the subsequent
economic measures affected companies,
forcing them to act cautiously and revise their
strategic plans.
Such was the case for Empresa Energética
de Mato Grosso do Sul S.A. (Enersul).
However, while these changes forced the
Company to take a more conservative
position, the capital expenditure program
remained on course, as did operational
performance, and the loss reported in 1999
reflected the impact of the currency
devaluation on financial expenses.
Enersul is prepared to continue its growth,
and is pleased to close 1999 with good
results to present in many areas, one of which
is the growth of its sales revenues. Although
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é em relação ao crescimento de suas receitas. Compara-
tivamente a 1998, elas cresceram 15,1%, apresentando
um perfil consistente do aumento de consumo de energia
em praticamente todos os segmentos econômicos para
os quais fornece, embora modesto em relação ao com-
portamento histórico.
Ao mesmo tempo, e mediante um programa ambicioso
de investimento, a Enersul procura aumentar a sua gera-
ção própria de energia, melhorar sua rede, amplia-la e
dar mais eficiência aos seus serviços. Um dado importan-
te é o aumento do número de clientes por empregado.
Há um ano, a relação era de 462 clientes por emprega-
do. Ao fecharmos 1999, o número subiu para 493, um
ganho significativo em produtividade.
Outro dado significativo, e que mostra o avanço da empresa,
é o seu número de clientes. Hoje, a Enersul cobre pratica-
mente todo o território de Mato Grosso do Sul e fornece
energia para mais de meio milhão de clientes, com um consis-
tente crescimento em todas as classes de fornecimento.
Com a crise superada e o país a caminho da normalidade
econômica, o início de um novo milênio traz, para a Enersul,
a certeza de que se encontra preparada para fazer face aos
desafios e crescer, atendendo bem aos clientes, integrando-se
à sociedade onde está instalada e dando aos seus acionistas o
retorno que dela esperam.

Registram-se aqui o reconhecimento e os agradecimentos ao
Conselheiro Marcos Pessoa de Queiroz Falcão pela sua signi-
ficativa participação na administração da sociedade, encena-
da no mês de agosto de 1999-

modest compared to historical figures, sales
revenues increased 15.1% compared to
1998.
Through an ambitious capital expenditure
program, Enersul seeks to increase its own
electricity generation capacity, improve and
expand its network, as well as demonstrate
greater efficiency in its services. An
important indicator is the increase of
customers per employee. Last year the
Company registered 462 customers per
employee. At the closing of 1999, this
number increased substantially to 493,
representing a significant increase in
productivity.

Another important indicator is the number of
customers, which also demonstrates the
Company's progress. Today, Enersul covers
practically the entire state of Mato Grosso
do Sul and supplies electricity to more than
half a mil/ion of clients, showing consistent
growth throughout all customer segments.
With the end of market turbulence and the
restoration of normal economic activity,
Enersul begins the new millennium prepared
to face the challenge of perpetuating its
growth, while continuing to provide excellent
service to its customers, integrate its
activities within the community and deliver
the returns expected by its shareholders.
Acknowledgements and gratitude should
hereto be extended to board member Mar-
cos Pessoa de Queiroz Falcão for his
meaningful participation in the Company's
management through August 1999.
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Presidente

O ano foi difícil. Tivemos de superar uma crise econômica, a desvalorização do dólar, que elevou despesas, e de nos
ajustar a uma nova realidade.
Ao chegarmos ao final de 1999, podemos dizer que a Enersul avançou. Os números são significativos, começando
com aumento no número de clientes atendidos. Avançamos, também, na relação entre o número de clientes e de
empregados, o que mostra um aumento de produtividade.
Vale ainda destacar o aumento no fornecimento de energia, com um significativo crescimento de 15,1% na receita
operacional líquida da empresa. O volume de energia vendida cresceu 3,5% em relação ao ano anterior e, em alguns
casos, como no setor rural, o crescimento foi de 13,2%. No setor industrial o crescimento foi de 3,4%.
Se houve, em conseqüência da crise cambial, uma elevação nos encargos financeiros, há, de outro lado, números que
demonstram a evolução da Enersul, que vem se tornando mais eficiente desde sua privatização. Tivemos, por exemplo,
um crescimento de 16.4% na receita operacional bruta, um número, sem dúvida, bastante expressivo.
O abalo na economia não impediu, em nenhum momento, que a Enersul cumprisse os seus planos de investimentos.
Ao fechar o ano o total investido chegou a R$ 77,8 milhões, contemplando as áreas de geração, construção e melhorias
de subestações, redes de distribuição e instalações gerais. Foram estes investimentos que permitiram à empresa melho-
rar o seu desempenho e ganhar eficiência.
A Enersul está situada em um Estado que apresenta, em relação aos demais Estados brasileiros, condições únicas. Com
características de cercado e de pantanal, o Estado oferece excelentes oportunidades, sobretudo as voltadas para o
Mercosul.
A Enersul é parceira de seu Estado. Nossa atuação vem elevando a qualidade de vida da sociedade, pois levamos
energia elétrica a praticamente todos os rincões da área de concessão e a todos os estamentos sociais. Paralelamente,
oferecemos infra-estrutura energética e a visão de futuro representada pelos investimentos sistemáticos consubstanciados
na ampliação e melhoria do sistema regional.
Vamos entrar no ano 2000 apoiando a diversificação produtiva do Estado, a industrialização dos produtos locais, a
agroindústria, o turismo e o aumento da produtividade do campo. Estaremos presentes em todo Mato Grosso do Sul.
Esta é a nossa meta. E será cumprida
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President

It was a difficult year. We had to overcome economic turmoil and the sharp currency devaiuation,
which increased expenses and led us to adapt to a new reality.
At the end of 1999 we are confident that Enersui has moved forward. The figures are impressive,
starting with the number customers. We have also improved our ratio of number of customers
to employees, demonstrating a considerable increase in productivity.
Also of note is the increase of electricity supplied, resulting in a 15.196 growth in the Company's
net operating revenues. The volume of energy sold increased 3.596 over the previous period
and in some cases, such as the rural sector, this increase was 13.296. In the industrial sector
it was 3.496.
If, on the one hand there was an increase in the financial expenses as a result of the currency
devaluation, on the other Enersui demonstrated its operational improvement, becoming
increasingly more efficient since its privatization. The 16.4% increase in the gross operating
revenue is undoubtedly testimony to such an accomplishment.
The shock to the economy did not at any moment impede Enersui from realizing its capital
expenditure plans. At year-end the total amount invested reached R$ 77.8 million, in the
areas of generation, construction and improvements in the substations, distribution networks
and general installations. Such investments enabled the Company to improve its performance
and achieve efficiency gains.
Enersui is located in a state that presents unique conditions compared to other Brazilian
states. Its landscape of grassland and marshland offers excellent opportunities, especially
for those related to Mercosul.
Enersui is a partner in the state's development, and its activities have continually improved
quality of life throughout society, as it has brought electricity to practically all corners of the
concession area and to all social classes. At the same time, we provide an energy infrastructure
and a strategic vision represented by systematic investments aimed at expanding and improving
the regional system.
We will commence the year 2OOO supporting the productive diversification of the State, the
industrialization of local products, agribusiness, tourism and rural productivity. We will be
present throughout the entire state of Mato Grosso do Sul.
This is our goal and it shall be accomplished.

Francisco Luiz Sibut Gomide
President
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Mato Grosso do Sul
no Final do Milênio

O Mato Grosso do Sul tem uma situação única entre os
Estados brasileiros. Situa-se entre duas das principais
bacias hidrográficas, a do rio Paraná e a do Paraguai,
compreendendo dois ecossistemas distintos, com carac-
terísticas de cercado e pantanal.
0 Cerrado, na área de influência da bacia do Paraná,
ocupa mais da metade de seu território, com uma
biodiversidade estimada em 10.000 espécimes, das quais
cerca de 50% são exclusivas desta província. Na bacia
do rio Paraguai, o Pantanal Sul-Mato-Grossense consti-
tui um dos mais originais ecossistemas do planeta, atra-
indo o interesse de turistas e pesquisadores de todo o
mundo.
Ao mesmo tempo em que busca a conservação do meio
ambiente, o Estado chega ao final do século XX prepa-
rando-se para uma nova etapa de desenvolvimento e
integração de sua economia aos principais mercados do
país e ao comércio internacional. Em particular, aos vi-
zinhos do Mercosul. Novas oportunidades para investi-
mentos públicos e privados se apresentam e estão con-
tribuindo para a industrialização e para o aumento da
exploração econômica dos recursos naturais.
Somente o desenvolvimento sustentável pode permitir
a compatibilização da gestão ambiental com o cresci-
mento econômico que a sociedade almeja, associando a
geração de riquezas à preservação do meio ambiente e
ao desenvolvimento social.
Nessa perspectiva, três frentes estratégicas se apresen-
tam, oferecendo oportunidades para novos investimen-
tos, que contribuirão para a sustentação do desenvolvi-
mento e a permanência dos recursos Sul-Mato-
Grosssenses:
1 - Ampliação das vantagens competitivas do Estado;
2 - Elevação da qualidade de vida;
3 - Reestruturação e diversificação da base produtiva.
A Enersul vem participando do desenvolvimento de
Mato Grosso do Sul nessas três frentes. Afinal, a atua-
ção da Empresa eleva a qualidade de vida da sociedade
ao levar energia elétrica a todos os quadrantes de sua
área de concessão. Ao mesmo tempo, oferece a infra-
estrutura energética compatível com as necessidades
competitivas do Estado, com visão de futuro, investin-
do sistematicamente na ampliação e na melhoria do sis-

tema. Por outro lado, a diversificação da base produtiva
é um objetivo que se confunde com a própria missão da
Enersul, que vem apoiando, com particular interesse, a
industrialização dos produtos locais.
A agroindústria, o turismo e o aumento da produtivida-
de no campo, dentre outras, são atividades apoiadas pela
Enersul, que constituem pólos multiplicadores de novas
oportunidades.
Em uma visão global, consoante às vocações naturais e
dada a diversidade dos aspectos regionais, o mapa de
Mato Grosso do Sul pode ser dividido em 11 diferentes
áreas,denominadas "EixosdelntegraçãoeDeserwohiniertío",
que apresentam condições específicas de oportunidades
de investimentos:
1 - Eixo Ferronorte
O eixo Ferronorte se situa na região norte/nordeste do
Estado, compreendendo os municípios mais diretamen-
te afetados pela ferrovia que interliga Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul e São Paulo, e se integra ao sistema
intermodal de transporte, pela BR 262 e a hidrovia Tietê-
Paraná.
A região vem recebendo forte impulso, não apenas pelo
aumento da capacidade de escoamento de seus produ-
tos, hoje destacando-se a agricultura de grãos, como tam-
bém pela diversificação da produção animal, com o de-
senvolvimento da bacia leiteira do Estado, em Paranaíba,
e a criação de pequenos animais (suínos e frangos), em
Aparecida do Taboado.
Em outubro de 1998, a Enersul inaugurou a Usina Hi-
drelétrica de Costa Rica, com 16 MW de potência insta-
lada, ampliando em cerca de 40% a oferta de energia na
região. Outra usina hidrelétrica será construída pela
Enersul no Rio Paraíso, com 21 MW, aguardando a apro-
vação do projeto básico.
Municípios do Eixo Ferronorte:
Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Cassilândia,
Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Inocência,
Paranaíba, Pedro Gomes, Rio Verde e Sonora.
Principais Produtos:
Agricultura: soja, milho, arroz e algodão.
Criação animal: gado de corte, leite, suínos e frango.
Indústria: Abate de bovinos (4 Frigoríficos), abate de
aves (12.000 frangos/dia).



Oportunidades de Investimento:
A região vem recebendo, nos últimos anos,
indústrias de produtos não-alimentícios, que se
afastam dos grandes centros pelas vantagens
oferecidas na região (localização, incentivos
fiscais, etc), tais como fábricas de sapato,
brinquedos, fogos de artifício e eletro-eletrônicos.
Indústrias de produtos alimentícios: Laticínios e
frigoríficos (suínos e aves).
Armazenagem de produtos agrícolas, químicos e
refrigerados.
Incremento da produção de aves, suínos e gado
leiteiro.
2 - Eixo Cone Sul
O extremo sul do Estado situa-se entre as
fronteiras com o Paraguai e o Estado do Paraná e
vem diversificando sua economia, aproveitando a

alta qualidade de suas terras e a integração entre os
mercados consumidores e os centros produtores de
matérias primas. A economia da região é diversificada
e compreende os melhores rebanhos bovinos do
Estado, agricultura variada e indústria de transformação
dos produtos locais e de regiões vizinhas.
A região vem recebendo importantes
investimentos em transportes, como a ponte
sobre o rio Paraná, ligando Mundo Novo a
Guaíra, inaugurada em 1998. Estão em execução
a ponte de Itaquiraí e o asfaltamento da rodovia
MS 141, ligando Naviraí a Ivinhema, que facilitará
a integração com o Estado de São Paulo.
Estudos realizados pela Enersul identificaram
potencialidades para o aproveitamento energético
de pequenas centrais hidrelétricas nos rios
Amambaí e Iguatemi.
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Municípios do Eixo Cone Sul:
Amambaí, Arai Moreira, Caarapó, Coronel
Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã,
Juti, Mundo Novo, Naviraí, Sete Quedas e Tacuru.
Principais Produtos:
Agricultura: soja, milho, algodão, erva-mate, cana-de-
açúcar e mandioca.
Criação animal: gado de corte, suínos, frango e piscicultura
(Lâmina d'agua de tanques = 400 ha).
Indústria: Abate cie bovinos (8 Frigoríficos), abate de aves
(2.000 frangos/dia), curtume, fiação (7mil t /ano), fecularias
(15 mil t/ano), álcool (60 milhões 1 /ano), açúcar (3 mi-
lhões sacas/ano), aguardente e mate (6 indústrias).
Oportunidades de Investimento:
Indústrias de produtos alimentícios, tecelagem, malha-
ria, couros, derivados do pescado (peixes e alevinos),
ração animal e erva-mate
Incremento da produção de bovinos, aves e suínos.
Incremento da agricultura do algodão, erva-mate, man-
dioca e fruticultura.
3 - Eixo Grande Dourados
A Grande Dourados é a região que concentra a maior
parcela da produção do Estado. Possui o maior rebanho
bovino e é grande produtor de grãos. A estrutura
fundiária e a alta qualidade das terras para a agricultura
contribuem para a diversificação da produção.
A partir da base agrícola e pastoril, a região construiu o
maior parque agro-industrial de Mato Grosso do Sul,
com uma produção verticalizada de derivados de bovi-
nos, suínos, frangos, óleos vegetais, farinha de trigo e
rações animais, entre outros.
A região pleiteia, há muitos anos, investimentos em trans-
portes, melhorando as condições das rodovias e a
interligação ferroviária aos eixos de exportação de São
Paulo e do Paraná.
A Grande Dourados é a segunda maior consumidora de
energia elétrica do Estado. A Enersul vem apoiando o
crescimento da região, com investimentos em transmis-
são e distribuição de energia elétrica. Em maio do ano
passado, entrou em operação a Subestação Cruzaltina,
aumentando a confiabilidade ao atendimento.
Municípios do Eixo Grande Dourados:
Angélica, Deodápolis, Douradina, Dourados, Fátima do
Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Ivinhema, Juti, Lagu-
na Carapà, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Ponta Porá,
Rio Brilhante e Vicentina.
Principais Produtos:
Agricultura: soja, trigo, milho, arroz, algodão, cana-

de-açúcar e mandioca.
Criação animal: gado de corte, suínos, frango e
ovinos.
Indústria: Frigoríficos, aviários, curtume,
moageiras, álcool e açúcar, rações.
Oportunidades de Investimento:
Infra-estrutura de transporte rodoviário e
ferroviário.
Indústrias de produtos alimentícios, couros, ração
animal.
Verticalização da
agroindústria.
Incremento da
produção de
bovinos de corte e
leiteiro, aves,
suínos e ovinos.
Incremento da
agricultura do
algodão, trigo, soja,
milho e fruticultura.
4 - Eixo Grande
Campo Grande
O eixo compreende
a capital do Estado
e é o principal pólo
para atração de
investimentos e
novas oportunidades.
Nas últimas décadas,
o crescimento
populacional, o perfil <
renda per capita e
boas condições de infr
estrutura social <
econômica, vên
transformando C;
Grande em um mercado
atraente e diversificado.
Embora o setor de serviços lidere a atividade
econômica da capital, novas indústrias vêm se
instalando para transformação de matérias primas
produzidas na Grande Campo Grande e em outras
regiões do estado e do país. Os demais municípios
que compõem o eixo têm forte produção agrícola
voltada para a exportação e para o abastecimento
da agroindústria e do mercado consumidor local.
Campo Grande é o principal centro de carga do
Estado, consumindo cerca de 38% do total da energia
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requerida pelo sistema da Enersul. Para atender às
necessidades da demanda da região, a Enersul vem
realizando importantes investimentos em distribuição,
transmissão e geração elétrica. Dentre estes, destaca-
se a instalação dos dois primeiros módulos da usina
térmica a gás de Campo Grande, com uma potência
instalada de 70 MW. Com a instalação do terceiro

módulo, a vapor, a usina
atingirá, em ciclo combinado, uma

potência de 110 MW.
j Municípios do Eixo Grande Campo Grande:
Aquidauana, Anastácio, Bandeirantes, Camapuâ,
Campo Grande, Corguinho, Dois Irmãos do Buriti,
Jaraguari, Rio Negro, Rochedo, São Gabriel
d'Oeste, Terenos, e Sidrolândia.
Principais Produtos:
Agricultura: soja, milho, arroz, cana-de-açúcar e
mandioca.
Criação animal: gado de corte, suínos e frango.
Indústria: Frigoríficos, aviários, usinas de óleo de

soja, moinhos de trigo, café, álcool e açúcar, com-
pensados de madeira, laticínios, metalurgia, far-
macêutica, refrigerantes e ração animal.
Oportunidades de Investimento:
Verticalização da agroindústria.
Indústria de montagem de equipamentos elétri-
cos, eletrônicos e mecânicos.
Formação do cinturão verde da capital e da in-
dústria de apoio à armazenagem e distribuição
de hortifrutigranjeiros.
Criação de pequenos animais e industrialização
de seus produtos.
Turismo: convenções, negócios e acesso às
regiões do ecoturismo.
Desenvolvimento dos setores de comércio e servi-
ços (distribuição de produtos, cultura, lazer e outros).
Exploração Mineral: Cristais (Camapuã).
Aproveitamento do gás natural boliviano.
Indústrias de produtos alimentícios, couros, ração
animal.
5 - Eixos Gasoduto e Distrito Florestal
O Eixo Gasoduto situa-se na faixa que corta o
Estado de oeste a leste, de Corumbá a Três Lagoas,
área de influência direta do gasoduto Bolívia-
Brasil. Entre Campo Grande e Três Lagoas,
superpõe-se o eixo denominado Distrito Flores-
tal, que compreende os municípios de Ribas do
Rio Pardo e Água Clara, onde se encontra a reserva
florestal composta de espécimes de refloresta-
mento, principalmente, de eucaliptos e pinus.
Os municípios compreendidos nestes dois eixos
apresentam diferentes níveis de desenvolvimen-
to e vocações econômicas. Entretanto, têm em
comum a possibilidade de aproveitamento do gás
natural como energético, atraindo importantes in-
vestimentos produtivos para a região.
Municípios dos Eixos Gasoduto e Distrito Florestal-
Gasoduto: Água Clara, Anastácio, Aquidauana,
Bodoquena, Campo Grande, Corumbá, Ladário,
Miranda, Ribas do Rio Pardo, Terenos e Três Lagoas.
Distrito Florestal: Água Clara e Ribas do Rio Pardo.
Principais Produtos:
Pecuária;

Indústria: Mineração, metalurgia, cimento,
frigoríficos, aviários, moageiras e laticínios.
Oportunidades de Investimento:
Aproveitamento do gás natural boliviano,
Industrialização;
Aproveitamento industrial do maciço florestal: pa-



péis, aglomerados de madeira, químico,
energético, etc.
Desenvolvimento de novos serviços.
6 - Eixo Costa Leste
A região lindeira ao rio Paraná é predominantemen-
te constituída de cerrados e terras para a pecuária.
À margem do rio encontram-se também importantes
jazidas de argila para a indústria cerâmica. Uma
extensa faixa de aproximadamente 180 mil hecta-
res será inundada quando da completa formação do
lago da Usina Hidrelétrica de Porto Primavera. Com
isso, prevê-se, para os próximos anos, mudanças na
atividade econômica da região, prejudicada pela per-
da de terras e instalações hoje existentes. Ao mesmo
tempo, novas perspectivas podem se abrir, com os
investimentos realizados na melhoria da
navegabilidade do rio Paraná e a entrada de recursos
na região, provenientes de obrigações, ora em ne-
gociação, compensatórias e mitigadoras das perdas
ocasionadas pela usina.
A Enersul divide com outra concessionária a res-
ponsabilidade pela distribuição de energia elétrica
na região. Os municípios de Anaurilândia, Brasilândia,
Serviria, Santa Rita do Pardo e Três Lagoas, não fazem
parte da área de concessão da Enersul.
Municípios do Eixo Costa Leste:
Anaurilândia, Bataguaçu, Bataiporã, Brasilândia,
Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Santa
Rita do Pardo, Selvíria, Taquaruçu e Três Lagoas.
Principais Produtos:
Pecuária;
Indústria: Extração mineral, cerâmica, frigoríficos,
óleo de soja e laticínios.
Oportunidades de Investimento:
Infra-estrutura de transporte rodoviário e portos;
Turismo;
Pesca;
Industrialização da carne, leite, couros e
subprodutos bovinos;
Criação de pequenos animais;
Diversificação da produção agrícola;
Aproveitamento industrial das espécies do
cerrado: Farmacêutico, químico, alimentos, etc.
Projetos de colonização e desenvolvimento.
7 - Eixos Pantanal, Mineração

e Hidrovia do Paraguai
A região oeste de Mato Grosso do Sul reúne
municípios localizados simultaneamente em três
eixos: o do Pantanal, o da Hidrovia do Paraguai e

o da Mineração. Essa região, historicamente
dominada pela pecuária extensiva, vem se
notabilizando, nos últimos anos, por grande potenci-
al turístico, seja nas fazendas e nos rios pantaneiros,
seja nas águas cristalinas dos rios de Bonito e muni-
cípios vizinhos.
As jazidas minerais mais importantes da região com-
preendem o ferro e o manganês, em Coaimbá e
Ladário-, o calcário e o mármore, na região de
Bodoquena e Bonito. O incremento da exploração
destas jazidas não pode ser sinônimo de agressão
ao meio ambiente. Técnicas modernas de extração
e tratamento permitem a conservação da natureza,
nas áreas de exploração.
Outro aspecto importante para a região e o conjunto
do Estado é o investimento na melhoria da
navegabilidade e da capacidade dos portos ao longo
do rio Paraguai. A chamada Hidrovia do Paraguai é
um importante vetor de desenvolvimento, pemiitindo
reduzir custos com o transporte da produção da
chamada costa oeste de Mato Grosso do Sul.
Nos últimos anos, a Enersul tem investido nos eixos
do oeste do Estado, antecipando-se às necessidades
do desenvolvimento da região. Em 1998, colocou
em operação uma nova usina termelétrica em Porto
Murtinho, levou energia para a localidade histórica
de Forte Coimbra e melhorou as condições de
fornecimento a Corumbá.

Municípios dos Eixos Pantanal, Mineração e
Hidrovia do Paraguai:
Pantanal: Corumbá, Coxim, Ladário e Rio Verde;
Mineração: Bonito, Bodoquena, Guia Lopes,
Jardim e Nioaque;
Hidrovia do Paraguai : Corumbá, Ladário e Porto
Murtinho.
Principais Produtos:
Pecuária;
Extração Mineral: Ferro, Manganês, Calcário e Mármores;
Indústria: Metalúrgica e Cimenteira;
Turismo.
Oportunidades de Investimento:
Turismo;
Comércio exterior;
Diversificação agrícola;
Agroindústria;
Investimentos em infra-estrutura de transporte:
rodovias, ferrovia, hidrovia e portos;
Mineração e Siderurgia;
Aproveitamento industrial e energético do gás natural.



8 - Eixo Fronteira Nacional
O eixo denominado Fronteira Nacional situa-se no
sudoeste do Estado, à margem do rio Apa e seus
afluentes, na divisa com o Paraguai. As atividades pre-
dominantes na região são a pecuária de corte e a
agricultura de grãos para exportação. Participam da
região municípios também contidos em outros Eixos
de Desenvolvimento, tais como Porto Murtinho, do eixo
Hidrovia do Paraguai; e Ponta Porã, no Cone Sul. Esta
superposição contribui para a heterogeneidade das
oportunidades na região. Há, portanto, uma iden-
tificação com a realidade pantaneira, predominan-
temente pastoril, em Porto Murtinho; e uma outra,
que acrescenta, à produção da pecuária, a agri-
cultura e o comércio, em Ponta Porã.
A região é servida pelo ramal ferroviário que liga
o distrito de Indubrasil, em Campo Grande, a Ponta
Porã. Entretanto, a integração da região com o

conjunto do estado se dá predominantemente por
rodovias. O asfaltamento da rodovia Jardim - Porto
Murtinho deverá ser concluído em 2000.
Municípios do Eixo Fronteira Nacional:
Antônio João, Bela Vista, Caracol, Ponta Porã e
Porto Murtinho.
Principais Produtos:
Pecuária;
Aves e Suínos;
Agricultura: Soja, milho, arroz e algodão;
Cerâmica;
Turismo.
Oportunidades de Investimento:
Turismo;
Comércio exterior;
Agroindústria;
Investimentos em infra-estrutura de transporte:
rodovias, ferrovia, hidrovia e portos.
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Mato Grosso
do Sul at the of

Millennium

Mato Grosso do Sul has a unique situation
compared to other Brazilian states. It is
located between the Parana and Paraguay
River basins, comprising two distinctive
Ecosystems with characteristics of grassland
and marshland.

The grassland within the Paraná basin
occupies more than half of its territory and
has a biodiversity estimated at 10,000
species, of which around 5O% are exclusively
found in this area.
The Paraguay River basin, the Sul-
Matogrossense Marshland constitutes one
of the most original ecosystems in the Planet
attracting tourist interest and researchers
from all over the world.

In closing the 2Oth century, at the same time
that it places a priority on environmental
conservation, the state prepares itself for a
broader economic integration into the main
markets in Brazil as well as abroad,
especially in the neighboring countries of the
Mercosul block. New opportunities for public
and private investment contribute to
industrialization as well as to greater
economic exploration of natural resources.
Only through sustained development can
environmental management be conducted in
harmony with the economic growth desired
by society, bringing together wealth
generation, environmental conservation and
social development.

Within this perspective three new strategies
unfold, presenting suitable circumstances for
new investments, which will contribute to
sustainable development and continuity of
Sul-Matogrossense resources:

1 — Broadening of the state's competitive
edge;
2 — Quality of life improvement;
3 — Diversification and restructuring of
productive base.
Enersul takes part in the development of
Mato Grosso do Sul on these three fronts.

After all, the Company's activities raise
society's quality of life by bringing electrical
power to all corners of its concession area.
At the same time, it provides an energy
infrastructure essential to the state's
competitive edge with a strategic vision,
continuously investing in the expansion and
improvement of the system. On the other
hand, the diversification of its productive base
is often confused with Enersul"s own mission
of supporting the industrialization of local
products.

Agribusiness, tourism and increased rural
productivity, among other areas, are activities
that are being supported by Enersul and act
as multipliers to create new opportunities.
From a broader perspective, reflecting its
natural potential and given its regional
diversity. Mato Grosso do Sul may be divided
into 11 different areas, or "Integration and
Development Zones" that present specific
conditions for investment opportunities:
1 — Northern Railway Zone

The Northern Railway Zone is located in the
north/northeast region of the State. It
comprises the counties that are more directly
influenced by the railroad that links Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul and São Paulo
and unites the multi-modal transportation
network at BR 262 and the Tietê-Paraná
waterway.
The region has been boosted not only as a
result of the increase in production capacity
of its products, such as grains, but also by
the diversification of its animal product output
with the development of the state's dairy
Zone in Paranaiba and through the raising of
small animals (hogs and poultry) in Aparecida
do Taboado.

In October 1998, Enersul inaugurated Usina
Hidrelétrica de Costa Rica with an installed
capacity of 16 MW thus expanding by about
4O% its supply of power to the region. Enersul
is currently awaiting approval for the
installation of another hydroelectric plant in
Rio Paraíso, which will have a capacity of 21
MW.

Northern Railway Zone Counties:
Alcinópolis, Aparecida do Taboado,
Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica,
Coxim, Inocência, Paranaiba, Pedro Gomes,
Rio Verde and Sonora.
Main Products:

Agriculture: soy, corn, rice and cotton.
Livestock activities: cattle for slaughter, milk,
hogs and poultry.

Industry: cattle slaughtering (4
slaughterhouses), poultry processing
(12,000 chickens/day).
Investment Opportunities:
In the past few years, the region has received
an inflow of non-food industries that are
leaving the city centers, due to the
advantages the region offers (location, fis-



cal incentives, etc.), in areas such as the
manufacturing of shoes, toys, fireworks and
home appliances.
Food production industries: Dairy and meat
processing (hogs and poultry)
Storage of agricultural, chemical and
refrigerated products
Increased production of poultry, hogs and
dairy cattle.
2 - Southern Cone Zone
The frontiers of Paraguai and Paraná State
are located in the extreme south of the state
and contribute to the diversification of its
economy, taking advantage the high quality
of its lands and the integration of consumer
markets and raw material producing centers.
The economy of the region is diversified and
it boasts the best cattle herds in the state,
varied agriculture and industries that
transform local products and from
neighboring regions.
Important transportation investments have
come to the region such as the bridge over
Paraná river, inaugurated in 1998, linking
Mundo Novo to Guaíra.
The Itaquirai Bridge is under construction and
well as the paving of MS 141 highway uniting
Navirai and Ivinhema that will facilitate
integration with the state of São Paulo.
Bnersul has conducted studies to identify
opportunities for small hydroelectric facilities
on the Amabai and Iguatemi Rivers.
Southern Cone Zone Counties:
Amambai, Aral Moreira, Caarapõ, Coronel
Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Itaquirai,
Japorã, Juti, Mundo Novo, Naviraí, Sete Que-
das and Tacuru.
Main Products:
Agriculture: soy, corn, cotton, mate, sugar
cane and cassava.
Animal raising: cattle for slaughter, poultry
and fish farming ( lâmina d'água reservoir =
4OO ha)
Industry: cattle slaughtering (8
slaughterhouses), poultry processing (2,000
chicken/day), tanning, spinning (T thousand
tons/year), starch factories (15 thousand
tons/year), alcohol (6O million liters/year),
sugar (3 million bags/year), spirits e mate
(6 industries).
Investment Opportunities:
Food Industries, weaving, knitted goods,
leather, fishing derivatives (fishes and young
fish), animal feed and mate.
Increased production of poultry and hogs.
Increase of cotton agriculture, mate, cassa-
va and fruit growing.
3 - Grande Dourados Zone
Grande Dourados is a region that
concentrates the largest portion of
production in the State. It has the largest
cattle herds and is the greatest producer of
grains.
The agrarian structure and the high land

quality for agriculture contribute to product
diversification.
From its agriculture and pastoral foundation,
the region has built the largest base for
agribusiness in Mato Grosso do Sul, with a
vertical production of cattle, hogs, poultry,
vegetable oil, corn flour, animal feed among
others.
The region for many years has requested
transportation investments to improve the
highway conditions as well as for a railway
link to the export centers of São Paulo and
Paraná.
Grande Dourados is the second largest
electric energy consumer in the State.
Enersul has supported the region 's
development both in the areas of
transmission and electric power. In May of
last year, the Cruza/tina substation started
operations, thus increasing service reliability.
Grande Dourados Zone Counties:
Angélica, Deodápolis, Douradina, Dourados,
Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã,
Ivinhema, Juti, Laguna Carapã, Maracaju,
Nova Alvorada do Sul, Ponta Porã, Rio Bri-
lhante and Vicentina.
Main Products:
Agriculture: soy, wheat, corn, rice, cotton,
sugar cane e cassava.
Animal raising: cattle for slaughter, hogs,
poultry and sheep.
Industry: Animal slaughtering, aviaries,
tanning, milling, alcohol and sugar, animal
feed.
Investment Opportunities:
Railway and highway Infrastructure.
Food-product Industries, leather, animal feed.
Agrib us/ness Ver tícalization
Increased production of cattle for slaughter
and dairy, fowl, hogs and sheep.
Increased agriculture of cotton, wheat, soy,
corn and fruit raising.
4 - Grande Campo Grande Zone
The Zone comprises the state's capital and
is the main point for investments and new
opportunities. In the last decades, the
population growth and per capita profile,
together with good social and economic
infrastructure has transformed Campo Gran-
de into an attractive and diversified market.
Although the service sector leads the
capital's economic activity, new industries
involved in the transformation of raw
materials that are produced in the Greater
Campo Grande and in other state and country
regions have begun to appear. The remaining
municipalities that comprise the Zone have
strong agricultural production for export and
for the supply of agribusiness as well as the
local consumer market.

Campo Grande is the main cargo Zone in the
State and consumes around 38% of the to-
tal electric energy required by Enersul
system. To meet the region's energy



demands, Enersui has greatly invested in
distribution, transmission and generation.
Among them the most important is the
installation of the first two units of the Cam-
po Grande gas thermal plant with an installed
capacity of 7O MW. The plant will reach an
installed power supply capacity of HO MW
in combined cycle with the installation of the
third unit.
Grande Campo Grande Zone Municipality:
Aquidauana, Anastácio, Bandeirantes,
Camapuã, Campo Grande, Corguinho, Dois
Irmãos do Buriti, Jaraguari, Rio Negro, Ro-
chedo, São Gabriel d'Oeste, Terrenos, and
Sidrolândia.
Main Products:
Agriculture: soy, corn, rice, sugar cane and
cassava.
Animal feed: cattle for slaughter, hogs and
poultry.
Industry: Animal slaughtering, sheep,
soybean oil, wheat mill, coffee, alcohol, su-
gar, wood, dairy, metallurgy,
Pharmaceuticals, soft drinks and animal
feed.
Investment Opportunities:
Agribusiness Verticalization
Assembly of electric, electronic and
mechanical equipment.
Establishment of the capital's green belt and
industries to offer warehouse support and
distribution of fruit and horticulture.
Raising of small animals and industrialization
of related products.
Tourism: conventions, business and access
to Eco-tourism regions.
Development of the commerce and services
sectors (distribution of products, culture,
leisure and others.
Mineral Exploration: crystals (Camapuã)
Use of Bolivian natural gas.
Food-products industry, leather, animal feed
5 — Gas pipeline Zone and Forest District
The Gas pipeline Zone is located in the strip
that cuts the state from the west to the east,
from Corumbá to Três Lagoas, the area
directly influenced by the Bolivian gas
pipeline.
Between Campo Grande and Três Lagoas
overlaps the Forest District Zone that
comprises the municipalities of Ribas and
Rio Pardo and Água Clara, where the reser-
ve formed by reforesting species, especially
eucalyptus and pine.
The municipalities in these two Zones
present different development levels and
economic activities. However, both share the
possibility to use natural gas as energy,
therefore attracting important productive
investments to the region.
Municipalities in the Gas pipeline and Forest
District:
Gas pipeline: Água Clara, Anastácio,
Aquidauana, Bodoquena, Campo Grande,

Corumbá, Ladário, Miranda, Ribas do Rio
Pardo, Terenos and Três Lagoas.
Forest District: Água Clara and Ribas do Rio
Pardo.
Main Products:
Cattle raising
Industry: Mining, metallurgy, cement, animal
slaughtering, sheep, milling and dairy
products.
Investment Opportunities:
Use of Bolivian natural gas
In d u stria liza tion
Industrial use of forest: paper, wood
agglomerates, chemistry, energetic, etc.
Development of new services
6 — East Coast Zone
The bordering region of Paraná is
predominantly formed of grasslands and
cattle raising lands where important clay
deposits for the ceramics industry are found
at the river margins. A vast region of
approximately 180,000 hectares will be
flooded as a result of the lake formation from
the Hydroelectric Plant of Primavera Port. It
is foreseen that in the coming years there
may be changes in the region's economic
activity as a result of the loss of lands and
existing installations. With new investments
directed toward improving the navigability of
the Paraná River and the entry of new
resources arising from compensatory and
mitigating obligations related to losses
caused by the plant, under negotiation, new
prospects may come to the region.
Enersui shares with another concessionaire
the responsibility for the distribution of
electric power in the region. The
municipalities of Anaurílândia, Brasilândia,
Selvíria, Santa Rita do Pardo and Três Lago-
as are not in the Enersui concession area.
Municipalities of The East Coast Zone:
Anaurílândia, Bataguaçu, Bataiporã,
Brasilândia, Nova Andradina, Novo Horizon-
te do Sul, Santa Rita do Pardo, Selvíria,
Taquaruçu and Três Lagoas.
Main Products:
Cattle raising

Mining industry, ceramics, animal
slaughtering, soybean oil and dairy products.
Investment Opportunities:
Highway transport infrastructure and ports
Tourism
Fishing
industrialization of the meat, milk, leathers
and cattle by-products.
Raising of small animals
Agricultural product diversification
industrial use of grassland flora:
Pharmaceuticals, chemicals, food products,
etc.
Colonization projects and development.
7 - Marshland, Mining
and Paraguay Waterway Zones
The west region of Mato Grosso do Sul
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comprises municipalities located in three
zones: Pantanal, Paraguay Waterway and
Mining. This region historically explored by
extensive cattle raising is being recognized
in the last few years for its large tourist
potential for its farms and marshland rivers
as well as the crystalline waters of Bonito
river and neighboring municipal districts.
The most important mineral deposits in the
region are iron and manganese in Corumbá
and Ladarto and limestone and marble in the
region of Bodoquena and Bonito. The
increased mining of deposits is not to be
interpreted as being environmentally harmful.
Modern extracting techniques and treatment
a/lows nature conservation in exploring
areas.

Another important aspect to the State and
region is the investment to improve the
navigability and port capacity of the Paraguay
River. The Paraguay Waterway is an important
development providing cost reduction and
product transportation in the west coast of
Mato Grosso do Sul.
Over the past few years, Enersul has invested
in the west region of the State in anticipation
of the area's growth needs. In ±998 a new
thermal electric plant started operation in
Porto Murtinho bringing electric power to the
historic locality of Fort Coimbra, thus
improving the supply to Corumbá.
Municipalities of Pantanal, Mining and
Paraguay Waterway zones:
Pantanal : Corumbá, Coxim, Ladário and Rio
Verde.
Mining: Bonito, Bodoquena, Guia Lopes, Jar-
dim and Nioaque
Paraguay Waterway : Corumbá, Ladário and
Porto Murtinho.
Main Products:
Cattle raising
Mineral extraction: Iron, Manganese,
Limestone and Marbles.
Industry: Metal works and cement.
Tourism
Investment Opportunities:
Tourism
Foreign trade
Agricultural diversification
Agribusiness
Investments in transportation infrastructure:
highways, railways, waterways and ports.
Mining and steel mills
Industrial and energy use of the natural gas
8 — National Boundary zone:
The National Boundary is located in the
southeast region of the State on the margins
of River Apa and its affluent on the Paraguay
border. The dominant activities in the region
are cattle raising for slaughtering and export
oriented grain agriculture. The region
contains other Development Zones, such as
Porto Murtinho, in the Paraguay Waterway
and Porto Porã. Such overlapping contributes

to the diversity of opportunities in the
region. In Porto Murtinho there is
identification with the marsh/and reality
that is predominantly pastoral and in
Ponta Porã, in addition to cattle raising,
there is also agriculture and trade
activity.
The region is also served by a railway
network that links the district of
Indubrasil, in Campo Grande to Ponta
Porã. Nonetheless, the region's
integration with the rest of the State is
done primarily by highway. The paving
of Jardim-Porto Murtinho highway will
be concluded in 2OOO.
Districts of National Boundary Zones:
Antônio João, Beautiful View, Snail,
Ponta Porã and Porto Murtinho.
Ma in Pro ducts:
Cattle Raising
Fowl and Hogs
Agriculture: Soy, corn, rice and cotton
Ceramics
Tourism
Investment Opportunities:
Tourism
Foreign trade
Agribusiness
Investments in transportation
infrastructure: highways, railways,
waterways and ports.
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Perspectivas do Estado de
Mato Grosso do Sul

1 - Investimentos recentes em infra-estrutura de
transportes e energia
Ferronorte: ligará no seu projeto final, São Paulo a
Rondônia, passando por Mato Grosso do Sul, Goiás e
Mato Grosso. O custo por tonelada de soja até o Porto
de Santos, deve cair de USS 200,00 para US$ 80,00.
Hidrovias: Os rios Paraguai e Paraná são artérias estra-
tégicas para o transporte hidroviário, escoando a produ-
ção para os países do MERCOSUL.
Gasoduto: O gás natural da Bolívia cria condições favo-
ráveis para um maior aprofundamento e diversificação
da base econômica, além de possibilitar o atendimento
da demanda de energia elétrica existente.
Geração de Energia Elétrica-, a Enersul vem investindo
na ampliação da oferta de energia em Mato Grosso do
Sul, em hidrelétricas, como a UHE Costa Rica (lóMW)
e a UHE Paraíso (projeto em aprovação), e em
Termelétricas a gás, como a UTE Campo Grande.

2 - Base Econômica
A diversificação da base produtiva do Estado é uma ten-
dência decorrente do processo de industrialização das
matérias primas locais e o surgimento de novos setores
econômicos no Estado.
Historicamente já se observa uma diminuição da parti-
cipação relativa do setor primário, com ligeiro cresci-
mento do setor industrial e dos serviços. Mesmo assim,
Mato Grosso do Sul mantém-se na liderança da produ-
ção animal do país, com o maior rebanho de corte do
país, com mais de 22 milhões de cabeças de gado bovi-
no.
A criação de suínos e aves vem crescendo vertiginosa-

mente, em função do consórcio entre os criadores e a
indústria, exportando em grande escala os chamados
cortes especiais.
Com 1 bilhão de toneladas de reseivas medidas, as jazi-
das de ferro apresentam elevada pureza e constituem a
terceira maior reserva do Brasil. As jazidas de manganês,
com um total de 253 milhões de toneladas medidas, re-
presentam mais de 70 % das reservas nacionais.
A exploração das rochas carbonatadas, com reseivas de
24 bilhões de toneladas, destina-se à produção de ci-
mento Portland, em 3 grandes usinas instaladas nos
municípios de Bodoquena e Corumbá.
Também se destacam as jazidas de mármore, com um
volume superior a 140 milhões de metros cúbicos, gran-
de variedade cromática e excelente qualidade.
O maciço florestal de eucaliptos, existente na região Leste
do Estado, permite a implantação de pelo menos duas
grandes fábricas de celulose, produto de alto valor agre-
gado e que possui alta cotação nos mercados internacio-
nais.
A natureza fez brotar em Mato Grosso do Sul
potencialidades inesgotáveis e ainda pouco exploradas.
As águas cristalinas dos rios de Bonito e as belezas natu-
rais do Pantanal, patrimônio da humanidade, vêm atra-
indo cada vez mais turistas, comprovando que o
ecoturismo é uma das maiores vocações do Estado.

3 - Dados Gerais da Área de Concessão da Enersul
A Enersul atende 72 municípios do Estado de Mat
Grosso do Sul em uma área de 330.424 km2. /~
A população estimada, segundo o IBGE, em
1998, era de cerca de 1,9 milhão de habitantes
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Area de Concessão (km2)
Municípios Atendidos
População na Área de Concessão
Renda Per Capita 0.997)
Clientes da Enersul

330.424
72

1.887.112
U$ 5.923,87

517.684
Energia Consumida (MWh) 2.633.764



Outlook for the State of
Mato Grosso do Sul

1 - Recent investments in transportation and
energy infrastructure
Northern Railway: its final project will link São
Paulo to Rondônia, going through Mato Gros-
so do Sul, Goiás e Mato Grosso. The cost
per ton of soy shipped to the Santos port
will drop from USS 2OO.OO to US$ 8O.OO.
Waterways: The Paraguay and Paraná Rivers
are strategic arteries for waterway
transportation, servicing the flow of products
to the countries of MERCOSUL.
Gas pipeline: Bolivian natural gas promotes
the strengthening and diversification of the
economic base, in addition to providing for
the existing demand of electric power.
Electric Power Generation: Enersul is
investing in the expansion of the electric
energy supply in Mato Grosso do Sul, in
hydroelectric facilities such as UHE Costa
Rica (16MW) and UHE Paraíso (under
approval) and in Gas such as UTE Campo
Grande.

2 - Economic Base
The diversification of the state's productive
base is a trend originated in the
industrialization process of local raw
materials and the upsurge of new economic
sectors in the State.
Historically a relative decrease in the
participation of the primary sector has been

noticed, with a small increase in the indus-
trial and services sectors. Consequently,
Mato Grosso do Sul maintains its animal
production leadership in Brazil, with the
largest herd in the country for slaughter,
numbering more than 22 million head of
cattle.
Hog and poultry breeding has been
continuously growing due to the consortium
between breeders and the industry, exporting
specialty cuts in large quantities.
The iron ore deposits, with more than 1 billion
tons of estimated reserves, show high level
of purity and represent the third largest re-
serve in Brazil. The manganese deposits, with
an estimated total of 253 million tons,
represent more than 7O% of the nation's to-
tal reserves.
The explorations of carbonated rocks with 24
billion tons of reserve are used in the
production of Portland cement in 3 large
plants installed in the districts of Bodoquena
and Corumbá.
Also noteworthy are the marble deposits with
a volume of over 14O million cubic meters
with great chromatic variety and excellent
quality.
The thick eucalyptus forest in the East Region
of the State allows for the implantation of at
least two large cellulose plants, a more value-
added product with a higher price in
international markets.
Nature was responsible for bestowing Mato
Grosso do Sul with inexhaustible
opportunities that are still to be explored.
The crystalline waters of Bonito's Rivers and
the natural beauty of the Pantanal, an asset
for humanity, attracts more and more
tourists, thereby confirming that eco-tourism
is one of the state's main business activities.

3 - General Data of Enersul concession Area.
Enersul services 72 districts in the State of
Mato Grosso do Sul in an area of 330,424
km2. According to IBGE, the estimated
population in 1998 was 1.9 million
inhabitants.

Concession Area (km2)

Municipalities Served

Population of Concession Area

Per Capita Income (199 7)

Enersul's Customers

1

US

330,424

72

,887,112

5,923.87

51 7,684

Energy Sales (MWh) 2,633,764



Foco Estratégico Strategic focus

A Enersul quer ser conhecida por sua excelência.
É por isso que a empresa olha sempre à frente, investin-
do em infra-estrutura, centrais de geração, equipamen-
tos e mão-de-obra. O que ela busca é a satisfação do
cliente e o oferecimento de produtos que não só au-
mentem essa satisfação mas lhe dê um bom retorno.
Reconhecendo-se como empresa cuja finalidade é pro-
duzir e comercializar energia elétrica, a Enersul procura
atuar em áreas que guardem sinergia com o seu princi-
pal negócio, direta ou indiretamente, aproveitando suas
competências e recursos.
Neste sentido é que estão os investimentos planejados
para a área de geração, de R$ 40 milhões na construção
de usinas hidrelétricas e termelétricas. A empresa estará
concluindo, no próximo ano, o seu primeiro plano trienal
de investimentos, orçado em R$ 189 milhões. Isto sem
incluir investimentos prioritários como a Usina
Termelétrica de Campo Grande.
A empresa sabe que só atingirá seus objetivos se tiver
empregados comprometidos e com horizontes claros de
crescimento e de realização profissional. E é por isso
que investe forte neste setor, tendo implantado o Plano
de Remuneração Variável, que reconhece e recompensa
o esforço feito pelo empregado, tanto individual como
em grupo. A Enersul está dando aos seus empregados a
chance de adquirir novos conhecimentos, crescer e se
desenvolver.
A contribuição com a sociedade é dada mediante a pres-
tação de serviços e ao fornecimento de energia, permi-
tindo o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e pos-
sibilitando a geração de renda e a criação de empregos.
A empresa contribui ainda com o recolhimento de im-
postos. Só o ICMS neste ano atingiu RS 62,7 milhões.
A Enersul chega ao novo milênio olhando à frente. Nele,
pretende oferecer mais e melhores serviços, desenvol-
ver novos produtos e utilizar intensivamente a mais
moderna tecnologia.
Só assim, vai cumprir seus objetivos. E ser uma empresa
de reconhecida excelência.

Enersul wants to be recognized for its
excellence.
For this reason the Company a/ways looks
to the future, investing in infrastructure,
generation facilities, equipment and labor. It
is constantly seeking customer satisfaction
and the supply of products that will not only
increase such satisfaction but also yield good
returns.
Conscious that its goal is to produce and
commercialize electric power, Enersul seeks
to act in areas that interact directly or
indirectly with its core business, making use
of its competence and resources.
For this reason, investments of R$ 4O million
are planned for the construction of
hydroelectric and thermal plants. The
Company is concluding next year its first
three-year investment plan with a total budget
of R$189 million. This capital expenditure
figure no including priorities like the Campo
Grande Thermal Plant.
The Company knows that it will only achieve
its goals if it can count on employees that
are committed to the business and that have
clear growth objectives as well as
professional achievements. Therefore it has
been strongly investing in this field, having
recently adopted the Variable Remuneration
Plan. The Plan recognizes and rewards the
efforts put forth by the employees, either as
individuals or as a group.
Enersul provides its employees the chance
to acquire knowledge, grow and develop.
The contribution to society is seen in the
rendering of services and the supply of
electric power, contributing to the
development of Mato Grosso do Sul and
enabling wealth generation as well as the
creation of new jobs.
The Company also contributes with the?
collection of taxes, which this year
represented R$ S2. T million.
Enersul enters the new millennium looking
to the future and with the objective to provide
more and better services, through the
development of new products and intensive
use of the latest technology. It understands
that this is the only way to achieve its goals
and be recognized for its excellence.



Finanças Financial

Devido, principalmente, à forte desvalorização do dólar
frente ao real e ao aumento nos insumos que utiliza, a
Enersul fechou o ano com um prejuízo de R$ 37,8 mi-
lhões. Contribuiu também para esse resultado o aumento
no preço da energia comprada de Itaipu e a redução da
renda de aplicações financeiras, decorrentes de uma menor
disponibilidade de caixa.
A Receita Bruta alcançou R$ 366,3 milhões, maior 16,38%
que a de 1998.
A Receita Operacional Líquida foi de R$ 282,6 milhões
contra. R$ 245,6 milhões em 1998, um acréscimo de 18,72%
em relação ao ano anterior.
Esse crescimento deveu-se, primeiro, ao aumento no vo-
lume de energia vendida pela empresa e, depois, pelo
reajuste anual de tarifas e pela revisão tarifária ocorrida
durante o ano.
Em relação à Despesa Operacional, também houve aumen-
to, passando de R$ 220,0 milhões em 1998 para R$ 262,2
milhões em 1999, o que pode ser explicado pelo
crescimento da despesa com a energia comprada,
devido à variação do dólar, e a reajustamento de
tarifas de suprimento.
Há, ainda, que se considerar, para o aumento no volume de
despesas, o acréscimo no preço dos principais insumos uti-
lizados pela Enersul, que sofrem influência direta do dólar.
Como conseqüência o Resultado do Serviço, o lucro antes
de juros, impostos, depreciação e amortizações
(EBITDA) e a Margem Operacional diminuiram em rela-
ção a 1998.

Due to the strong devaluation of the real
against the dollar and the increase of input
costs, Enersul closed the year with a loss of
R$37.8 million. The increases in costs of
electric power purchased from Itaipu and a
reduction in financial income as a result of a
lower cash position also contributed to the
result.

Gross Revenue totaled R$366.3 million,
16.38% higher than 1998.
Net Operating Revenue was R$282.6 million
against R$245.6 million in 1998, one
increase of 1S.O8% compared to last year.
This increase was mainly due to the amount
of energy sold by the Company and to the
annual tariff increase as well as the tariff
revision that occurred during the year.
There was also an increase Operating
Expenses, from R$22O.O million in 1998 to
R$262.2 million in 1999, which can be
explained by an expense increase seen in
energy purchased due to the dollar variation
and higher supply tariffs.

Also to be considered within the increase in
expenses is the price increase of the main
raw materials used by Enersul, which are also
impacted by variations in the US dollar.
As a consequence the Income from Services,
EBITDA and Operational Margin have
decreased relatively to 1998.

Vitória Braun
Tríptico: Borboletas II, acrílico sobre tela,

75 x 138cm.

Vitória Braun
Triptych: Butterflies II, acrylic on canvas,

75 x 138cm.



Destaques da ENERSUL

1999 1998

DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

Receita Operacional Bruta (R$ mil) 366.309 314.757

Receita Operacional Líquida (R$ mil) 282.604 245.579

Resultado da Atividade (R$ mil) 20.344 25.539

Lucro (Prejuízo) do Exercício (R$ mil) (37.803) 125.252

LAJIDA (R$ mil) 59.850 64.567

Ativo Total 981.250 ; 906.970

Patrimônio Líquido 472.420 505.835

N2 de Ações (mil) 53.137.012 53.137.012

Valor Patrimonial por Ação (R$) 8,89 9,52

Cotação das Ações Ordinárias Nominativas-ON <R$ por iote de mii) 16,00 5,50

Cotação das Ações Preferenciais Nominativas Classe "A" <R$ ponote de mio 14,00 4,15

Cotação das Ações Preferenciais Nominativas Classe "B" (R$ por iote de mü) 15,70 5,00

Valor de Mercado da Empresa (R$ mil) 775.816 275.769

INDICADORES

Margem Operacional (%) . 7,20 10,40

LAJIDA Margem (%) 21,18 26,29

Perdas de Energia (%) 17,15 15,75

DEC Duração Equivalente de Interrupção por Consumidor (h) 1 8 , 2 2 1 8 , 5 1

FEC Freqüência Equivalente de Interrupção por Consumidor (n°) 14 ,75 16,60

TMA Tempo Médio de Atendimento (minutos) 56 60

Número de Clientes/Empregado 493 462

MERCADO

Demanda Máxima do Sistema (MWh/h) 609,7 558,6

Energia Vendida - MWh 2.633.764 2.543.870

Número de clientes 517.684 494.501

Consumo Médio Residencial (kWh/ano) 2.177 2.204

Tarifa Média de Fornecimento (R$/MWh) 108,86 98,19

Tarifa Média de Compra de Energia (R$/MWh) 43,34 36,57

RECURSOS HUMANOS

Número de Empregados

Número de Estagiários

Despesa de Pessoal (R$ mil)



ENERSUL's Highlights

1999 1998

ECONOMICAL - FINANCIAL DATA

Gross operating revenues (R$ thousand) 366,309 314,757

Net operating revenues (R$ thousand) 282,604 245,579

Income from operations (R$ thousand) 20,344 25,539

Wei income (Losses) (R$ thousand)^ (37,803) 125,252

EBITDA (R$ thousand) 59,850 64,567

Total Assets (R$ thousand) 981,250 906,970

Shareholders' equity (R$ thousand) 472,420 505,835

Number of shares (thousand) 53,137,012 53,137,012

Shareholders' equity per share (R$) 8.89 9.52

Ordinary nominative share market value at year - end <R$ per 1,000 shares) 16.00 5.50

Prefered nominative Class "A" share market value at year - end <R$ per 1.000 shares) 14.00 4.15

Prefered nominative Class "B" share market value at year - end <R$ per 1,000 shares) 15.70 5.00

Company's market value (R$ thousand) 775,816 275,769

INDICATORS

Operating margin (%) 7.20 10.40

EBITDA margin (%) 21.18 26.29

Energy loss (%) 17.15: 15.75

DEC - Equivalent Outage Duration per Customer (hr) 18.22 18.51

FEC - Equivalent Outage Frequency per Customer (ns) : 14.75 . 16.60

TMA - Average Service Response Time 56 60

Number of Customers per employee '. 493 462

JMARKET

Maximum peak demand - MWh/h 609.7 558.6

Energy Sold - MWh 2,633,764 2,543,870

Number of customers 517,684 494,501

Average residential consumption (kWh/ano) 2,177 2,204

Energy sold average tariff - R$/MWh 108.86 98.19

Supply average tariff - R$/MWh 43.34 36.57

HUMAN'S RESOURCES

Number of employees 1,050 1,071

Number of trainees 22 2

Personnel expenses (R$ thousand) 45,716 41,968



Pat Helney
Festa do Divino, mista sobre tela, 80 x 80cm.

Pat Helney
"Festa do Divino" Folklore, mixed media on canvas, 80 x 80cm.



Relação com Investidores Investor Relations

A política da Enersul, em 1999, foi aperfeiçoar o
seu relacionamento com os investidores, de for-
ma a lhes dar informações com transparência e no
formato adequado às suas necessidades e cobrin-
do todos os fatos e procedimentos da empresa,
seu desempenho e perspectivas.
A empresa intensificou o relacionamento com ana-
listas e investidores nacionais e internacionais. A
Enersul usou, na divulgação dos seus números,
diversos meios, indo das reuniões na própria em-
presa a apresentações para investidores brasileiros
e internacionais. Na página da empresa na Internet
- wwiv.enersul.com. br- são mantidos dados perma-
nentemente atualizados, facilitando a consulta e o
seu conhecimento.
As ações da Enersul são negociadas regularmente
na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). No
ano de 99 foram negociadas 57.000 mil ações or-
dinárias-ON, perfazendo 76 negócios, e 880.900
mil ações preferenciais nominativas classe B-PNB,
em um total de 711 negócios.
As ações ordinárias nominativas fecharam o ano
na Bovespa com uma cotação de R$ 16,00 por
lote de mil, o que representa uma valorização de
190,9% sobre a cotação praticada em dezembro
de 98.
No caso das ações preferenciais nominativas classe
B o desempenho foi mais expressivo, com a cota-
ção de R$ 15,70 por lote de mil ações, uma evolu-
ção de 214% se comparado com o ano passado.

Enersul's Investor Relations policy was
improved in 1999 with an emphasis on
transparency. The Company focused on the
proper disclosure of all corporate information,
including the Company's procedures and
performance in addition to future
perspectives.
The Company has intensified the relationship
with analysts incl uding national and
international investors. Enersul has used
many means to disclose its figures, which
ranged from in-company meetings to
presentations to both national and
international investors. In the Company's
Internet page — www.enersul .com .or —
Enersul's figures are continuously up-dated,
so as to facilitate inquiries and knowledge
of the Company.
Enersul stocks are regularly traded on the
São Paulo Stock Exchange (Bovespa).
In 1999 57,000,000 common shares (ON)
were negotiated, in a total of 7G transactions,
with 880,900,000 class B preferred shares
traded in 711 transactions.
The common shares closed the year on
Bovespa with a share price of R$16. OO per
thousand shares, which represents 19O.996
valuation over the share price at the close of
1998.
In the case of preferred class B shares, the
performance was more significant, closing
the year with a share price of R$ 15. 7O per
thousand shares, an increase of 214% when
compared to the previous period.

NEGOCIAÇÃO DAS AÇÕES DA ENERSUL "ON" - BOVESPA
Cotação Média - R$ por lote de 1.000 ações

Quantidade
em 1.000 Ações

Valor R$ por
1.000 Ações

NEGOCIAÇÃO DAS AÇÕES DA ENERSUL "PNB" - BOVESPA
Cotação Média - R$ por lote de 1.000 ações

Quantidade
em 1.000 Ações

Vaior RS por
1.000 Ações

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

a Quantidade -C-Valorj



Energia Vendida
e Clientes

A Enersul está fechando o ano com mais de
meio milhão de clientes, um crescimento de
4,69% em relação a 1998. Os números finais
de 1999 são expressivos e a empresa conse-
guiu expandir-se em todas as classes de forne-
cimento.
O consumo no segmento residencial, ainda o
mais Ímpoitante para as receitas, cresceu 2,8%
em relação a 1998. Houve aumento, também,
no industrial (3,4%) e, sobretudo, na área ru-
ral, onde o crescimento ultrapassou os 13%.
O fornecimento para o comércio cresceu 5,9%,
o que compensou a queda de 2,2% na energia
vendida para outras classes.
No total, foram vendidos- em 1999 - 2.633764
MWh de energia, entre fornecimento aos clien-
tes e suprimento, representando um crescimento
de 3,53%, uma indicação de recuperação da
expansão econômica.
Do total cia receita, 45,60% vem da área
residencial, responsável por 82,94% do número
de clientes. O setor comercial é o segundo mais
importante, com participação de 20,87% na
receita. O industrial represente 13,27%, a área
rural 6,17% e as outras áreas, 14,09% do
faturamento da empresa.
Em relação a 1997, ano da privatização, o nú-
mero de clientes cresceu 7,79%, as vendas em
4,30% e as receitas 28,95%.

Elios Longo - Leio
Entardecer das Mulheres Bororó, acrílico sobre tela, 51 x 77cm.

Classes

Residencial
Industrial
Comercial
Rural
Outras
Suprimento
Total
98/97{%)
99/98(%)
(*) Inclusive ICMS.

1999
429.373

4.725
46.078
31.769
5.736

3

517.684

4,69
Exclui Outras

Clientes
1998

412.458
4.632

44.100
27.579
5.730

2

494.501
2,96

Receitas.

1997
402.430

4.593
43.142
24.595
5.513

3

480.276

Os Clientes

1999
934.539
481.057
508.534
262.461
419.676

27,497
2.633.764

3,53

e as Vendas

Vendas (MWh)

1998

909.110
465.196
480.286
231.817
429.298
28.163

2.543.870
0,74

1997
899.814
520.171
453.521
207.946
416.290

27.536
2.525.278

Receitas {RS
1999

163.047

47.444

74.632

22.060

42.232

8.150

357.565

17,25

1998

138.090

41.116

65.085

18.439

37.424

4.812

304.966

9,98

milX*)

1997

126.607

41.055

57.440

13.402

35.696

3.096

277.296



Elios Longo - Leio
The Evening of "Bororó" Women, acrylic on canvas, 51 x 77cm.

Customers and Sales

Energy Sold and
Customers

Enersul closed the year with more
than half a million customers, an
increase of 4.69% compared to
1998. The final numbers are
representative and the Company was
able to expand in all customer
segments.
Residential segment consumption,
which contributes the most in terms
of revenues, increased 2.896
compared to 1998. There was a 3.496
increase in industrial consumption,
with increases in rural consumption
exceeding 1396. The supply to
commercial customers increased
5.9%, offsetting the 2.2% drop in the
sold energy to other areas.
A total of 2,333,764 MWh of electric
power was supplied to customers in
1999, representing a 3.5396 increase
compared to 1998, indicative of a
recovery in economic activity.
Of total revenues, 45.6O96 comes
from the residential segment, which
accounts for 82.9496 of the total
number of customers. The
commercial sector is the second
most important with a participation
of 2O.8796 of total revenues. The in-
dustrial sector represents 13.2796,
the rural area 6.1796 and the
remaining areas 14.O996 of the total
Company's revenues.
In relation to 1997, when Enersul was
privatized, the number of customers
increased 7. 7996, sales volume
4.3O% and revenues 28.95%.

Classes

Residential

industrial

Commercial

Rural

Others

Distributors

Total

98/97 (%)

99/98 (%)
(*) ICMS Included.

1999
429,373

4,725
46,078
31,769

5,736
3

517,684

4.69
Other Revenues

Customers
1998

412,458
4,632

44,100
27,579
5,730

2

494,501
2.96

excluded.

1997
402,430

4,593
43,142
24,595

5,513
3

480,276

1999
:: -934,539

•481,057

•508,534

262,461

•: 419,676

;• 27,497

2,633,764

'••'••:: 3.53

Sates (MWh)

1998
909, ±10
465,196
480,286
231,817
429,298
28,163

2,543,870
0.74

1997
899,814

[ 520,171
453,521
207,946
416,290
27,536:

2,525,278

R(
1999

163,047
47,444
74,632
22,060
42,232

8,150
357,565

17.25

evenues(R$
1998

138,090
41,116
65,085
18,439
37,424

4,812
304,966

9.98

thousands*)

1997
126,607
41,055
57,440
13,402
35,696
3,096

277,296



DAGÔ
Amarelo, guache sobre papel, 45 x 62cm.

Yellow, gouache on paper, 45 x 62cm.



Vendas / Sales
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Alimento da Potência

Paulo Rigotti
Sem título, madeira-metal, 150 x 69 x 15cm.

Untith-ri. wood - metal, 150 x 69 x Í5cm.

Desde sua privatização a Enersul vem investindona ge-
ração própria de energia, não só mediante a construção
de novas usinas, como na melhoria das existentes, com
repotenciação e modernização. Foi assim em 1998, quan-
do foi concluída a usina de Costa Rica - constittiida como
empresa produtora independente de energia elétrica - e,
em tempo recorde, construída nova central dieselétrica
em Poito Muitinho.
Neste ano, com a conclusão da constaição e início de
operação da Usina Termelétrica de Campo Grande
Modular, a Enersul ampliou a geração própria no Esta-
do de 60,4MWpara 130,4 MW, Desde a privatização,
em 1997, triplicou. A UTE de Campo Grande Modular
está dimensionada para crescer podendo atingir uma po-
tência de 110 MW, estando em fase final de necociação
sua transferência para a Gerasul.
Do total investido pela Enersul neste ano em todo o seu
sistema, um quarto do total, equivalente a R$ 28,8 mi-
lhões se destinaram à geração de energia, aumentando a
oferta de energia elétrica para os consumidores de Mato
Grosso do Sul.
Para 2000, quando a previsão de investimentos da
Enersul é de R$ 73,9 milhões, concluindo o seu Plano
Trienal de Investimentos, a área de geração de energia
vai receber mais RS 17,3 milhões, destinados principal-
mente para constaição PCH Paraíso e início de implan-
tação da UTE Campo Grande, com 300MW.

Capacity Increases

Since privatization Enersul has invested in
its own electric power generation through the
building of new plants, modernization and re-
powering of existing facilities.
The Costa Rica Plant was completed as an
independent producer of electric power in
1998 and in record time, a new diesel-fired
electric facility was built in Porto Murtinho.
With the conclusion and start up of the Cam-
po Grande Modular Thermoelectric Plant,
Enersul upgraded its own power generation
in the State from 6O.4MW to 13O.4MW, three
times more thanl997, the privatization year.
The Campo Grande Modular facility is planned
to be able to increase its capacity up to
11OMW, and its transfer to Gerasul is
undergoing final negotiations.
One-fourth of Enersu/'s investments to its



electric system were directed to the area of
generation, or a total of R$28.8 million,
increasing the supply to customers in Mato
Grosso do Sul.
The outlay for 2OOO is R$ 73.Q million, which
will conclude the Three-year Capital

Expenditure Plan. From this total, R$ 17.3
million is earmarked for generation projects,
most of which will used in the construction
of PCH Paraíso and the start up of the 3OO
MW LITE Campo Grande.

Potência inátaládapVV);
! Installed; 'Capacity jlVIW)

Usinas Hidrelétricas
Hydroelectric Plants
UHE Mimoso
UHE Costa Rica
UHE Coxim
UHE São João i
UHE São João II
Usinas Termelétricas
Thermoelectric Plants
UTE Campo Grande
UTE Corumbá
UTE Coxim
UTE Porto Murtinho
UTE Pontinha do Coxo
UTE Santa Tereza

1998
47,2

29,5
16

0,4
0,7
0,6

13,2

-
6,0
3,0
3,7
0,3
0,2

Produção Anual (WÍWh)
:Annual Production :{Mwhg

1999
47,2

29,5
16

0,4
0,7
0,6

83,2

70,0
6,0
3,0
3,7
0,3
0,2

1998
236.245

213.917
20.985

625
414
304

8.593

_,

116
50

8.154
239

34

1999
292.383

205.615
83.903

1.668
413
784

13.205

3.817
30
35

8.994
279

50

Beto Lima
Polo Sul, técnica mista, 88 x 165cm.

Beto Lima
South Pole , mixed media, 88 x 165cm.



SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DE DISTRIBUIÇÃO
TRANSMISSION AND DISTRIBUTION SYSTEMS

Heron Zana
Sem titulo, mista, 80 x xl20ci

Heron Zana
Untitled, mixed media, 80 x 120c,

unid/unit 1999 1998 1997

Linhas de Transmissão
Transmission Lines
- 138kV
- 69 kV
- Até 34,5 kV

Redes de Distribuição
Distribution Network
Urbana/Urban
Rural/Rural
Enersul
Particular/ Customers
Subestações/ Substations
Quantidade/Quantity
Capacidade Instalada
Transformer Capacity
Transformadores de Distribuição
Distribution Transformers
Quantidade/Quantity
Capacidade Instalada
Transformer Capacity
Enersul
Quantidade/ Quantity
Capacidade Instalada
Transformer Capacity
Particular/Customers
Quantidade/Quantity
Capacidade Instalada
Transformer Capacity

km

km

km

Ltnid/i/n/i
MVA

6.762

2.707
485

3.570

47.956

8.287
39.669
14.416
25.253

85
1.353

6.705

2.704
485

3.516

46.335

8.062
38.273
14.268
24.005

83
1.125

6.655

2.622
485

3.548

44.959

7.863
37.096
14.041
23.055

83
1.125

n°/number
MVA

ri°/number
MVA

n2/ number
MVA

37.992
1.511

13.601
573

24.391
937

36.258
1.437

12.971
538

23.287
899

34
1.

12

22

.680
356

.410
506

.270
850

O Sistema Elétrico
O sistema elétrico da Enersul pode ser subdividido em
7 subsistemas. O de maior porte é o sistema interligado,
que é suprido pela energia da Eletrosul/Gerasul/Copel,
Itaipu e CESP e pela geração própria da Usina Hidrelé-
trica de Mimoso. Em 1999, a Enersul recebeu, através
do sistema interligado, 2.957.192 MWh, o que repre-
senta 93% do total da energia requerida.
Os outros subsistemas são compostos pelo sistema nor-
deste, dois pequenos sistemas isolados com base em

geração termelétrica e três sistemas isolados a partir de
geração hidrelétrica. A CESP e a Enersul fazem o supri-
mento do sistema nordeste.
Os sistemas isolados de geração termelétrica atendem
às microrregiões de Porto Muitinho, Pontinha do Coxo
e Santa Tereza. Os municípios de Sonora, Bataguassu e
o distrito de São João do Aporé são supridos, respecti-
vamente, pelos sistemas da CEMAT, Caiuá e CELG, to-
dos com base em hidrelétricas.



Electric System

Enersul's electric system is divided into 7
subsystems. The larger portion is the
interconnected system that is supplied by the
electric power of Eietrosul/Gerasul/Copel,
Itaipu and CESP and by the Mimoso
Hydroelectric Plant's own generation. In 1999
Enersul received through the interconnected
system 2,957,192 MWh, which represents
93% of total power demand.
The remaining subsystems comprise the
northeast system, two small isolated

systems based on thermal electric
generation and three isolated systems of
hydroelectric generation. CESP and ENERSUL
supply the northeast system.
The thermal electric generation isolated
systems service Porto Murtinho, Pontinha
do Coxo and Santa Tereza micro-regions. The
districts of de Sonora, Bataguassu and the
São João do Aporé district are respectively
supplied by CEM AT, Caiuá and CELG
systems, which are hydroelectric based.



Balanço Energético

A energia requerida pelo Sistema Enersul. em 1999, teve
um crescimento de 5,28% em relação ao ano anterior,
atingindo 3.178.877 MWh. Desse total, o sistema de in-
tercâmbio participou com 2.957.192, o que representa
93% do total.
A geração própria da Enersul completa o restante do
total, tendo apresentado, em relação a 1998, uma queda
de 9,46%. A demanda máxima do sistema em 1999 foi
de 609,7 JMWh/h, representando um acréscimo de 9,15%
em relação ao ano anterior.

Energia Requerida/Energy Requirements

Geração Própria/Se/f Generation

Intercâmbio /Purchased Energy

Eletrosul/Gerasul/Copef

Itaipu

Cesp

Outras/ Others

Energia Vendida e Perdas/
Energy Sold and Losses

Fornecimento/D/recí Sales

Suprimento/Distributors

Perdas/Losses

Demanda Máxima/Peak Load - MWh/h

Energy Ba/emce

The electric power required by the Enersul
System increased in 1999 by 5.28% in
comparison to the previous year, totaling
3,178,877 MWh. Of this total, the
interconnected system participated with
2,957,192 MWh, representing 93% of the
total.
The remaining amount is self-generated by
Enersul, and in 1999 there was a reduction
of 9.4-6% in relation to 1998. The system's
maximum demand for 1999 was GO9. 7
MWh/h, representing an increase of 9.15%
in comparison to the previous year.

1997 1998 1999 99/98
MWh

2.944.699

209.439
2.735.260
1.813.118

723.442
167.586

31.114
2.944.699

2.497.742
27.536

419.421
525,5

%
100,0

7,1

92,9
61,6
24,6

5,7

1,0

100,0

84,9

0,9

14,2

MWh
3.019.388

244.838
2.774.550
1.853.685

718.971
171.644

30.250
3.019.387

2.515.707
28.163

475.517
558,6

%
100,0

8,1

91,9
61,4
23,8

5,7

1,0

100,0

83,4

0,9

15,7

MWh

3.178.877

221.685
2.957.192
2.026.544

713.400
100.554
116.694

3.178.877

2.606.267
27.497

545.113
609,7

%

100,0
7,0

93,0
63,8
22,4

3,2

3,7

100,0

82,0
0,9

17,1

%

5,3

(9,5)
6,6

9,3

(0,8)
(41,4)
285,8

5,3

3,6

(2,4)
14,6

9,1

José Carlos da Silva
Casal Indígena, mármore, 21 x 27 x 26cm.

José Carlos da Silva
Indian Couple, marble, 21 x 27 x 26cm.



Perdas
Houve, em relação ao ano de 1998, um aumento no
volume de perda de energia no sistema da Enersul, que
passou de 15,75% para 17,15%.
O aumento no volume de energia perdida é conseqüên-
cia do crescimento da participação de classes que apre-
sentam maiores índices de perdas - rural, iluminação
pública e industrial de baixa e média tensão.

Losses
In comparison to 1998, there was an
increase in the volume of electric power
losses in the Enersul system from 15.7596
to 17.15%.
The increase in the amount of losses is a
consequence of the growth in the
participation of customer segments that
show a larger rate of losses - agricultural,
public illumination and low and medium
tension industrial customers.

Marina Gattass
Pas de Deux, cobre, 69 x 29cm.

Marina Gattass
"Pas de Deux", copper, 69 x 29cm.



Investimentos

A Enersul, neste ano, deu prosseguimento ao seu pro-
grama trienal de investimentos.
Na adequação e expansão do seu sistema, a Enersul in-
vestiu, em 1999, R$ 80,53 milhões, concentrando a mai-
or parte desses investimento na área de distribuição, de
forma a dar ao seu sistema uma maior universalidade e
qualidade.
Em eletrificação rural foram aplicados R$ 8,85 milhões
para ligação de assentamentos e propriedades agrícolas
com recursos alocados pelo Governo do Estado e pela
Enersul.
Do total dispendido em investimentos em 1999, um
quarto foi destinado à geração de energia elétrica, com
o grosso dos investimentos indo para a Usina
Termelétrica de Campo Grande Modular, que recebeu
R$ 25,23 milhões, com capacidade para gerar 70 MW e

podendo chegar a 110 MW, quando estiver concluída.
É importante ressaltar que, desde sua privatização, o
volume de investimentos da Enersul vem crescendo, o
que demonstra não só a solidez da empresa, como o
seu foco no principal negócio e sua capacidade de gerar
recursos que permitam a sua expansão.
Em 2000, a Enersul conclui o seu programa trienal de
investimento, o que significará a inversão de mais de
R$ 210 milhões para a adequação e expansão do seu
sistema elétrico. Isso sem contar outros RS 60 milhões
que estão alocados para a construção de usinas hidrelé-
tricas e termelétricas no Mato Grosso do Sul.
A Enersul busca, com os investimentos que vem reali-
zando, chegar à excelência empresarial. Seu objetivo é
agregar valor para seus produtos e para seus clientes,
inovando e atendendo cada vez melhor.

1. Adequação/ Expansão do Sistema
1. Systems improvements

Geração/ Generation

Jransmlssão/Transmission

Distribuição/Distribution
Programa Especial de Eletrificação Rural
Special rural electrification program

Instalações Gerais/Genera/ instalations

2. Aumento da Oferta de Energia
2. Improvement in the energy production

UHE Costa Rica

UTE Campo Grande Modular

Venda da UTE Modular p/ Gerasul

UHE Paraiso

UTE Campo Grande (300 MW)

Total/ Total

PROGRAMA TRIENAL DE INVESTIMENTOS - R$ mif
CAPITAL EXPENDITURES TRIENNIAL PROGRAM - R$ M

1998
Realizado Programado
Achieved Programed

69.477 68.291

2.351

20.364

21.606

16.591

8.565

27.615

12.093

15.522

800

20.591

18.984

19.389

8.527

11.950

11.950

1999
Realizado
Achieved

80.529

2.824

24.953*

36.387

5.658

10.707

25.230

(25.230)

Programado
Programed

62.394

1.625

27.995

22.565

8.233

10.209

12.000

12.000

2000
Programado
Programed

60.241

1.300

27.353

22.959

2.259

6.370

300

-

97.092 80.241 80.529 82.627

200
100

60.541



Capital expenditure

This year Ene rs u I is continuing with its three-
year capital expenditure program.
In order to balance the expansion of its
system, in 1999 Enersul invested R$ 8O.53
million, concentrating the major part of these
investments in the distribution area in order
to give its system greater universality and
quality.
RS 8.85 million was invested in rural
electrification, taking electricity to areas
settled through agrarian reform and
agricultural properties with funds allocated
by the State Government and the Company.
One-fourth of the total investments were used
for the generation of electric power, with the
greater part of the investments being
directed to the Campo Grande Modular
Thermal Power Plant, which totaled R$ 25.23
million. The plant has a capacity to generate
7O MW with, the possibility of reaching HO
MW when completed. This Plant avoided the
electric energy rationing in Mato Grosso do
Sul in ±999 and now is being sold to Gerasul.

Lú Santana
Pirarucu, xilogravura, 30 x 150cm.

Lú Santana
"Pirarucu" Fish, woodcut, 30 X 150cm.

It is important to point out that since its
privatization, Enersul's volume of
investments has been growing,
demonstrating not only the Company's
solidity, but also its focus on its main
business and its capacity to generate funds
for its expansion.
in 2OOO, Enersui will conclude its three-year
capital expenditure program, with
investments totaling over R$ 21O million for
the maintenance and expansion of its electric
system. This does not include the R$ 6O
million allocated to the construction of
hydroelectric and thermoelectric plants in the
state of Mato Grosso do Sul.
Enersul seeks to achieve corporate
excellence through its investments, its
objective is to add value to its products and
its clients, innovating and constantly
improving the service provided to its clients.

Conceição Freitas
Bugre, madeira com cera de abelha, IS x 24cm.

Conceição Freitas
Indian, wood and beeswax, 15 x 24cm.



Irani Bucker
Os Músicos de Vila União, guache sobre tela, 50 x 70cm.

Irani Bucker
The "Vila União" Musicians, gouache on canvas, 50 x 70cm
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Desempenho e Qualidade

O foco da Enersul é o seu cliente. É para ele que ela
tiabalha, oferecendo-lhe confiabilidade, segurança e tons
serviços. Produzindo e comercializando energia elétri-
ca, a empresa busca a excelência de seus serviços e, como
tal, precisa de índices que meçam o seu desempenho e
lhe permita avaliar o seu desempenho.
A Enersul, como outras empresas elétricas, utiliza indi-
cadores consagrados pelo setor, com destaque para o
DEC - Duração Equivalente de Intenxipção por Con-
sumidor, o EEC - Freqüência Equivalente de Interrup-
ção por Consumidor, o TMA - Tempo Médio de Aten-
dimento, que controla o tempo entre o registro da recla-
mação e a conclusão do atendimento, e o ISC - índice
de Satisfação do Cliente.

Cecílio Veras
Sala, mista sobre tela, 121 x 141cm.

Performance and Quality

The focus of Enersul is its clients. Its work
is directed to its clients, enabling it to offer
them reliability, security and quality services.
Producing and selling electric power, the
Company seeks excellence in its services
and as such relies on indicators to measure
and evaluate its performance.
Enersul, like other public utilities, uses
indicators universal to the sector, notably the
DEC — Equivalent Outage Duration per
Customer, the FEC - Equivalent Outage
Frequency per Customer, the TMA — Average
Response Time, which measures the time
taken between the registration of the
complaint and the execution of service, and
the ISC — Clients' Satisfaction Index.

Cecílio Veras
Room, mixed media on canvas, 121 x 141cm.





DEC
Mesmo com o bleaiute nacional oconido em agosto, o
DEC apresentou queda em relação ao ano anterior. O
índice de 1999 foi de 18,22 horas, um ganho de 1,59%.
Não fora o blecaute nacional o DEC da Enersul seria
de 15,81 horas.

DEC
Even with the national blackout that occurred
in August , the DEC showed a decrease in
relation to the previous year. The rate for
±999 was ±8.22 hours, an improvement of
±.5996. If it were not for the national blackout
Enersul's DEC would be ±5.81 hours.

25

2O

15

1O

5

O

23,02

18,51 18,22

1997 1998 1999 1999 2OOO

íSííí Realizado/Realizado
ra Metas/Meias



Ignez Corrêa da Costa
Lavadeiras ao Vento, óleo sobretela, 42 x 52cm.

Ignez Corrêa da Costa
Washerwoman in the Wind, oil on canvas, 42 x 52cm.

FEC
O FEC apresentou, no ano de 1999, uma maior evolu-
ção. Destinado a medir o número médio de interrupção
por cliente, ele ficou em 14,75, um ganho, em relação a
1998, de 11,1%. Se do índice fosse expurgado o blecaute
nacional ocorrido em agosto, o FEC da Enersul seria de
13,75 horas/cliente, superando a meta traçada pela em-
presa, que era de 14.

FEC
In 1999 the greatest improvement occurred
in the FEC indicator. Designed to measure
the average number of interruptions per
client, it registered 14-. 75, an improvement
of 11.1% in relation to 1998. If the national
blackout causes occurred in August were
excluded, Enersul's FEC would be 13.75
hours/client, surpassing the Company's goal
which was established at 14 hours/client.

2 0

1 O .

16,60

u.n

1997 199S 1999 1999 2OOO
5;! Realizado/Realizado

^ Metas/Metas



TMA
Destinado a medir o tempo médio entre uma reclama-
ção de intenxipção de energia e o seu restabelecimento,
este índice apresentou, em relação ao ano anterior, uma
significativa redução, caindo de 60 minutos para 56 mi-
nutos, um ganho de 6,7%. Isso significa dizer que a
Enersul, entre a entrada de uma reclamação e a religação
da energia para seus clientes leva, em média, 56 minutos.

Average Service Response Time
Designed to measure the average time spent
between an electric power interruption
complaint and reconnection, this rate showed
a significant reduction in comparison to the
previous year, improving from GO minutes to
56 minutes, or 6. 7%. This means that Enersul
takes an average of 56 minutes after
receiving a complaint to reconnect the electric
power supply to its clients.

85

so
7O

6O

5O

4O

3O

2O

1O

O

80

60
56

Realizado/Realizado
Metas/Metas



Aprovação de Cliente
Além dos índices comuns a todo o setor elétrico brasi-
leiro, a Enersul trabalha, também, com um índice de
Satisfação dos Clientes - ISC. Ele, na verdade, é que mede
a aprovação dos consumidores aos serviços que a em-
presa lhes oferece em todo o Mato Grosso do Sul.
Os clientes da Enersul estão satisfeitos. Na pesquisa re-
alizada em 1999,96,82% aprovaram os seiviços presta-
dos pela empresa, sendo que 81,26% deles considera-
ram os serviços que lhes são oferecidos ótimo ou bom.
Em 1998 estes índices tinham sido de 93,64% e 76,36%,
respectivamente. Houve, de um ano para outro, um sig-
nificativo incremento em ambos, o que mostra a evolu-
ção da empresa.

Customer Approval Rating
Apart from the indicators commonly used by
the Brazilian electric power utilities, Enersul
also works with a Client Satisfaction Index —
ISC. This is the rate that measures the
customers' approval of the services rendered
by the Company in the State of Mato Grosso
do Sul.
Enersul"s clients are satisfied. In the survey
held in ±999, 96.82% approved the services
rendered by the Company (81.23%
considered the services rendered as being
excellent or good). In 1998 these rates were
93.64% and 76.36% respectively . There was
an significant increase from one year to the
next, which clearly shows the Company's
improvement.

AVALIAÇÃO
RATING

Ótima/ Excellent

Boa/Good

Regular /Average

Ruim/Poor

Péssima/Unsatisfactory

Não sabe/No response

PESQUISA DE 1998
1998 SURVEY

8.88%

67,48%

17,28%

2,91%

3,18%

0,27%

PESQUISA DE 1999
1999 SURVEY

21,56%

59,70%

15,56%

1,12%

1,69%

0,37%

Pesquisa com clientes: soma das avaliações ótima e boa dos serviços da ENERSUL
Customer Opinion Survery - Excellent and good evaluation

Nelly Martins
Mãe Pobre - Devoção - Aleitamento, acrílica sobre tela, 70 x 70cm.

Nelly Martins
Poor Mother / Devotion / Breast-feed, acrylic on canvas, 70 x 70cm.



Awards

Para atingir a excelência, seu foco estratégico, a Enersul
precisa da parceria e da satisfação dos seus clientes. Agin-
do neste sentido, ela realiza, anualmente, uma pesquisa
de satisfação, que é estratificada, e que tem mostrado
grau crescente de aprovação desde a privatização da
empresa. O seu Conselho de Consumidores é um im-
portante meio de conhecer a opinião do cliente. Com-
posto por representantes de todos os segmentos de con-
sumo de energia elétrica, ele é presidido por um cie seus
membros, reunindo-se regularmente para apreciar pro-
jetos e iniciativas que visem ao seu benefício. O Conse-
lho é o principal fórum de discussão entre a empresa e a
sociedade.
A Enersul também ouve o seu consumidor diretamente,
fazendo-lhe visitas e aferindo o grau de satisfação com
os seus serviços.
Graças às ações empreendidas é que a Enersul tem rece-
bido o reconhecimento da sociedade, como mostra o
Troféu Qualidade Lojista de 1999, quando a empresa
foi premiada na categoria de Serviços Essenciais, pelo
segundo ano consecutivo.
A revista Eletricidade Moderna concedeu em 1999 à
Enersul o prêmio de melhor empresa de distribuição da
Região Centro-oeste em função do desempenho (técni-
co, comercial, financeiro e operacional) no ano 1998.

In order to achieve excellence, the core of
its strategic focus, Enersul needs its clients'
partnership and satisfaction. In this regard,
the Company conducts a stratified
satisfaction survey every year, the results of
which have shown a growing approval rating
since the Company's privatization. Its
Consumers' Council is an important means
to be informed about its clients' opinions.
Composed by representatives from all the
customer segments, the council is presided
by one of its members and it meets regularly
to examine projects and initiatives conducted
on their behalf. The Council is the main forum
of discussion between the Company and the
community. Enersul also listens directly to
its consumers, making visits and verifying the
degree of satisfaction with the services it
renders.

Thanks to such actions, Enersul has received
the community's recognition, as shown by the
1999 Shopkeepers' Quality Trophy, when the
Company was awarded the prize in the
Essential Services category for the second
year running.
In 1999 the Modern Electricity magazine
awarded Enersul the prize of best distribution
company in the Center-west Region for its
performance (technical, commercial, financial
and operational) during the year of 1998.

VVãnia Pereira
Pássaros e Flores 1, nanquim e ecoline sobre papel, 32 x 48cm.

Wânia Pereira
Birds and Flowers I, Chinese ink, ecoline water colour on paper. 32 x 48cm
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Recursos Humanos
A Gestão pela Qualidade Total está sendo implementada
em todas as áreas e níveis da Enersul, proporcionando
ganhos de eficiência e produtividade, decorrência direta
do empenho e comprometimento dos empregados com
as metas e diretrizes da empresa.
Um dos pontos de destaque é a organização do trabalho
de forma a facilitar a criação de equipes de solução de
problemas, estimulando a participação das pessoas que
as compõem em ações que influem no resultado da or-
ganização.
A empresa implantou o Plano de Gestão de Desempe-
nho (PGD), cujo objetivo é apoiar o desenvolvimento
dos empregados, aproveitando suas competências e dan-
do a ele chances de crescer e melhorar.
Mostrando a importância do seu corpo funcional, a
Enersul começa a adotar o perfil de uma Organização
que Aprende (Learning Organization), o que significa
propiciar aprendizado constante a todos os que a inte-
gram. Nesse sentido, estão as mais de 100 mil horas/
homens de treinamento, o que corresponde a 87,11 ho-
ras por empregado. Ao todo, foram 271 eventos de trei-
namento e desenvolvimento, com 4.327 participações.
Segundo a revista Exame, publicação especializada em

NÍVEIS
Gerencial
Profissional
Operacional
Outros
Total de Empregados

negócios, as melhores empresas para se trabalhar apre-
sentam um índice de 68 horas de treinamento por em-

A empresa terminou o ano com 1.050 empregados.
A relação clientes por empregados em 1999 foi de 493,
6,7% maior do que a de 1998 e 65,4% superior à de
1997.
Em 1999, no mês de outubro, foi realizada pesquisa de
Clima Organizacional, da qual participaram 916 empre-
gados (86,84% do total).
O resultado indicou 65% de favorabilidade no nível
operacional e 66% no nível profissional e gerencial,
ambos muito acima da média do mercado (respectiva-
mente 58 e 60%).
Ainda em relação ao quadro de pessoal, um dos indica-
dores mais usados no setor é a relação entre emprega-
dos e energia vendida pela empresa. No caso da Enersul,
esse índice vem evoluindo de ano para ano, passando de
2.375 em 1998 para 2.508 kWh por empregado em 1999,
uma evolução de 5,6%. Em relação a 1997 a evolução
foi de 45,9%.
Ao lado disso, a empresa implementou programas como
a Praça do Saber e do Lazer e o Programa 5S, investi-
mentos que visam tornar melhor e aprimorar as condi-
ções e o ambiente de trabalho.

1997
59

316
1.062

32
1.469

1998
21

200
819
31

1.071

illlllllllll̂
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Número de Empregados 1.469 1.071
Clientes por Empregado 298 462
Energia Vendida/Empregado 1.719 2.375
Treinamento (hht/ano) 21,02 60,53

1999
23

225
801

1
1.050

1999
1.050

493
2.508
87,11

llka Galvão
Marca I, serigrafia, 33 x 46cm.

llka Galvão
Mark t, silkscreen, 33 x 46cm.



Human Resources

Total Quality Management is being executed
at all levels and in all areas of Enersul, with
efficiency and productivity gains as a direct
result of its employees' commitment and
diligence towards the Company's
management and goals.
One of the high points is that work is executed
so as to encourage the forming of problem
solving teams, and the team's components
are stimulated to execute actions which will
influence the organization's results.
The Company established the Performance
Management Plan (PGD) with the objective
of encouraging employees' development,
making the most of their individual aptitudes
and providing them with means for growth
and improvement.
In demonstrating the importance of its
personnel, Enersul is beginning to show the
profile of a Learning Organization, which
means providing continuous instruction to all
its employees. With this in mind, over 1OO
thousand man/hours of training were
conducted, corresponding to 87.±1 hours per
employee. In all, 271 training and
development events were held, with 4,32 7
individuals participating.
According to Exame magazine, a renowned
business publication, the best companies in

which to work offer 68 hours of training per
employee.
The Company closed the year with l,O5O
employees.
In 1999 client/employee ratio was 493, 6. 796
higher than in 1998 and 65.4-96 higher than
in 1997.
In October 1999, the Workplace Environment
Survey was conducted with the participation
of 916 employees (86.84% of the total).
The result indicated a 6596 approval rating
on the operational level and 6696 on the
professional and managerial levels, both well
above the market average (respectively 58
and 6O%).
One of the most widely used indicators in the
area of human resources is the ratio between
the employees and the energy sold by the
Company. In Enersul's case, this rate has
been improving year after year, increasing
from 2,374 in 1998 to 2,5O8 kWh per
employee in 1999, an evolution of 5.696.
Compared to 1997 the improvement was
45.9%.
Besides the above, the Company executed
programs such as the Learning and Leisure
Square and the 5S Program, investments that
seek improvement of working conditions and
environment.

Level
Managerial
Professional
Operational
Others
Total of Employees

Number of employees
1997 1998

59 21
316 200

1,062 819
32 31

1,469 1,071

1999
23

225
801

1
1,050

Number of Employees
Customers/employee
Energy sold/employee
Training (hours of training/participant/year)

Human resources indicators evolution
1997 1998
1,469 1,071

298 462
1,719 2,375
21.02 60.53

1999
1,050

493
2,508
87.11



Blanche Torres
Guaicurus Rohayhu, solda elétrica sobre metal, 70 x 120cm.

Blanche Torres
"Guaicurus Rohayhu", solder on metal, 70 x 120cm.



Humberto Espíndola
Série Rodeios, acrílico sobre tela, 140 x 120cm.
Humberto Espíndola
From Series Rodeos, acrylic on canvas, 140 x 120cm.



Segurança no Trabalho

A Enersul está trabalhando com maior segurança. Uma prova disso é a redução no
número de acidentes no trabalho. Comparativamente aos 31 acidentes oconidos em
1998, tivemos 11 acidentes em 1999-
O mais importante, no entanto, é que a taxa de gravidade, alta no ano passado devido
a acidentes graves, caiu 64,52% se comparado o ano de 99 com 98. Também houve
queda na taxa de freqüência, que era de 13,56 em 1998 e, neste ano, ficou em 5,31,
uma queda de 60,84%. Os números mostram que, desde a privatização, a Enersul
vem apresentando evolução nesta área, onde busca o Acidente Zero.
Se os números da empresa são bons, o mesmo não se aplica aos prestadores de
serviços. Neste caso, o número de acidentes passou de 10 em 1998 para 20 em 1999,
um crescimento de 100%. Em relação aos acidentes ocorridos nas comunidades, em
decorrência do mau uso da energia elétrica ou de imprevidência, eles chegaram a 13

em 1999-
O lamentável é que houve um crescimento no número de acidentes fatais, que passa-
ram de 03 em 1998 para 05 em 1999- A Enersul está implementando programas que,
no próximo ano, buscam reverter estes números. Tal como ocon-e em relação aos
seus próprios empregados, a empresa quer que, entre prestadores de serviços e na
comunidade, também haja Acidente Zero.

Número de Acidentes
Number of accidents

Taxa de Gravidade
Degree of severity

Taxa de Freqüência
Frequency rate

1997

53

4.571

16,02

1998

31

9.355

13,56

1999
11

6.607

5,31

Workplace Safety

Enersul is working towards attaining greater levels of safety. This is
clearly demonstrated by the reduction in the number of workplace
accidents. In 1999 only 11 accidents were registered compared to
the 31 accidents that occurred in 1998.
When comparing 1999 to 1998, the most important factor is the
reduction in the severity rate of accidents, with a reduction of
64.52%. There was also a reduction in the absence rates from
13.56% in 1998 to 5.31% in 1999, a reduction of 60.84%. These
numbers clearly show that since its privatization, Enersul has
improved in this area in its effort to reach the Zero Accident mark.
Although the Company's numbers are good, the same does not
apply to those of the service providers. In this case, the number of
accidents increased from 1O in 1998 to 2O in 1999, an increase of
1OO%. The accidents that occurred in the community as a result of
improper use of electric power or unsafe actions totaled 13 in 1999.
There was a regrettable increase in the number of fatal accidents,
from three in 1998 to five in 1999. Enersul is introducing programs
to try and revert these numbers. As is the case with its employees,
the Company is also hopeful that both its service providers and the
community may reach the Zero Accident mark.



Fundação Enersul Enersul Foundation

A Enersul é patrocinadora da Fundação Enersul, socie-
dade civil sem fins lucrativos que tem por finalidade
principal complementar os benefícios concedidos pela
previdência social oficial aos empregados da sociedade.
Na qualidade de patrocinadora, a Enersul contribui com
uma parcela proporcional a dos participantes em fun-
ção dos planos de benefício, limitada a 7% da folha de
pagamento.
Importante instrumento da política de recursos huma-
nos da empresa, a Fundação conta com 771 participan-
tes ativos.Os beneficiários são em número de 158.
O montante das reservas da Fundação Enersul mostram
uma situação superavitária do Plano de Benefícios.
Encontram-se em andamento estudos para a adoção de
novo plano, com base em contribuições definidas.

Enersul sponsors the Enersul Foundation, a
non-profit civil organization with the main
objective of supplementing the benefits
granted by the official social security system
to its employees.
In the role of sponsor, Enersul contributes
with an amount proportionate to that of the
participants of the benefit plans, limited to
796 of the payroll.
This Foundation is an important instrument
in the Company's human resources policy,
and it has 771 active participants. At present
the Foundation has 158 beneficiaries.
The reserves held by the Enersul Foundation
show a surplus in relation to the Benefit Plan.
Studies are being made for the adoption of
a new plan based on defined contributions.

Demonstração da Situação das Reservas (R$ mil)

1999 1998
RESERVAS TÉCNICAS
Reservas Matemáticas:
Benefícios Concedidos
Benefícios a Conceder
Reservas a Amortizar

FUNDOS
Superávit Técnico
Reserva de contingências

32.807
23.485

(24.879)
31.413

1.670
69.284

30.245
31.985

(27.027)
35.203

1.244
38.713

TOTAL
70.954

102.367
39.957
75.160

Reserves position (R$ thousand)

1999 1998
TECHNICAL RESERVES
Mathematical reserves:
Benefits granted
Benefits to be granted
Reserves to be amortized

TECHNICAL SURPLUS
Contingency reserve
Funds

TOTAL

32,807
23,485

(24,879)
31,413

69,284
1,670

70,954
102,367

30,245
31,985

(27027)
35,203

38,713
1,244

39,957
75,160



Neli Guimarães
Cacique Tchuhahamae, óleo sobr etela, 50 x 60cm.

Neli Guimarães
"Tchuhahamae" Indian Chief, oil on canvas, 50 x 60cm.





Mary Slessor Mary Slessor
Família, óleo sobre tela, 49 x 69cm. Family, oil on canvas, 49 x 69cm.



Recursos

Informática
Um ponto de destaque na adoção de tecnologia pela Enersul é o incre-
mento do seu parque computacional. O número de microcomputadores,
por exemplo, cresceu mais de 100%, passando de 327 em 98 para 656 em
99- Na área de sistemas o aumento foi ainda maior. Os usuários do No-
tes passaram de 80 para 280, um aumento de 250%. Em proporção ainda
maior foi o crescimento do número de usuários de microcomputadores,
mais de 316%.
Durante o ano, a área de Infomiática da Enersul desenvolveu vários pro-
jetos, sendo os principais deles:
• Diagnóstico e teste de todos os sistemas de informações do parque
computacional da Enersul e troca de equipamentos, como prevenção
para o bug do ano 2000.
• Implantação do projeto de DataWarehouse, que fornece ferramentas
de gestão e beneficia, sobretudo, as áreas Comercial e de Recursos Hu-
manos.
• Implantação do Sistema de Gestão Integrado R/3, da SAI5, para as
áreas de Suprimento, Financeira, Controladoria e Projetos, e
implementação de funcionalidades adicionais ao sistema, como a cota-
ção de materiais via Internet.
• Ampliação da rede corporativa da Enersul, com o acréscimo de 12 sub-
redes no Centro Operativo e implantação de redes nas cidades de
Aquidauana, Jardim, Corumbá, Dourados, Almoxarifado de Dourados,
Paranaíba, Coxim, São Gabriel D'Oeste, Ponta Porã, Eldorado e Nova
Andradina.
• Implantação do Geoprocessamento em Dourados e modelagem dos
dados elétricos, conversões de dados cartográficos e de logradouros em
Campo Grande.
• Implementação da Intranet para toda a empresa, com 493 empregados
utilizando os serviços disponíveis, incluindo dados específicos sobre as
áreas.
• Implantação da EnersulNet, a provedora de Internet da Enersul e in-
cremento do uso da Internet, com um aumento substancial de contas.
• Concluída a implantação do Projeto CAD na Gerência de Transmissão.
Também foi implantado o CAD na área de Planejamento e Projeto da
Distribuição.
• No ambiente mainframe foi implantado o Sistema de Transportes e
revitalizados os Sistemas da Gerência de Rede de Distribuição.
• Foram incorporadas diversas melhorias nos Sistemas da Área Comerci-
al, agilizando o atendimento e aumentando a satisfação dos clientes. Uma
das melhorias incorporadas foi o atendimento de clientes pela Internet.
• Foram implantados os Sistemas da Gerência de Desligamento e da
Gerência de Planejamento na área da Gerência de Operações. Foi mon-
tada, também, uma estrutura para dar suporte ao ambiente RISC na
Enersul.

Adilson Schieffer
A Ceramista, acrílica sobre tela, 40 x 54cm.

Adilson Schieffer
The Potter Woman, acrylic on canvas, 40 x 54cm.



Resources

Data Processing
A noteworthy point in the technology used by
Enersul is the improvement in its computer
systems. For example, the number of personal
computers increased over 1OO96, from 327 in 1998
to 656 in 1999. In the systems area the increase
was even greater. Users of Lotus Notes increased
from SO to 28O, a 25O96 increase. The
proportionate increase in the number of personal
computer users is even larger, over 316%.
During the year, Enersul's Data Processing area
developed various projects, the main ones being:
Diagnosis and tests in all information systems
comprised within Enersul's data processing area
and replacement of equipment as a prevention
against the year 2OOO issue.

• Introduction of the Data Warehouse project which
supplies management tools and benefits mainly
to the Commercial and Human Resources areas.
• Installation of the SAP R/3 Integrated
Management System in the Supplies, Financial,
Accounting and Projects' areas, as well as
introduction of additional functions to the system
such as pricing of materials via Internet.
• Enlargement of Enersul"s corporate network, with
the addition of 12 sub-networks in the Operations
Center and installation of networks in the cities of
Aquidauana, Jardim, Corumbá, Dourados,
Almoxarífado de Dourados, Paranaíba, Coxim, São
Gabriel D'Oeste, Ponta Porã, Eldorado and Nova
Andradina.
• Introduction of Geoprocessing in Dourados and
electric data modeling, cartographic and public
area data conversion in Campo Grande.
• Installation of Intranet throughout the Company,
with 493 employees using the available services,
including specific data regarding each area.
» Introduction of EnersulNet, Enersul's Internet
Service Provider and the improvement of Internet
use with a substantial increase of accounts.
» Conclusion of installation of the CAD Project in
the Transmission Management. The CAD was also
installed in the Distribution Planning and Project
area.
• The Transport System was installed in the
mainframe environment and the Distribution
Network Management Systems were revitalized.
• Various improvements were incorporated into the
Commercial Area's Systems reducing the time
spent in assisting clients and therefore increasing
client satisfaction. One of improvements was client
assistance through the Internet.
» The Disconnection Management and Planning
Management Systems were installed in the
Operations Management. A structure to supply
support to the company's RISC environment was
also installed.



Suprimentos
A Enersul adquiriu, durante o ano de 1999, materiais no
valor de RS 39,18 milhões, o que representou um acrés-
cimo de 43,3% em relação ao ano anterior. O aumento
deveu-se, principalmente, ao acréscimo de preços de al-
guns materiais, ocorridos durante o ano.
Durante o ano, através de leilões e vendas diretas, a
Enersul arrecadou mais de R$ 177 mil com a
comercialização de materiais inservíveis. Conseguiu, tam-
bém, uma redução de 13% na área de contratação de
obras e serviços.
Na área de obras, foram contratados 1,1 milhão de ho-
mens/hora de trabalho. Esta demanda por mão-de-obra
e serviços é atendida por 974 fornecedores de materiais,
503 para obras e serviços e outros 1,2 mil fornecedores
para serviços eventuais.
(Gráfico-Tabela: Comparativo da área de suprimentos)

Supplies
During 1999, Enersul purchased materials
amounting to R$ 39,18 million, representing
an increase of 43.3% compared to the
previous year. This increase was due mainly
to the increase in the price of some of the
materials during the year.
Through auctions and direct sales, Enersul
collected over R$ 177,000 with the sale of
unusable material during the year. A reduction
of 13% in the contracting of civil works and
services was also achieved.
In the civil works area 1.1 million man/hours
were outsourced. This demand for labor and
services is fulfilled by 974 suppliers of
materials, 5O3 suppliers of labor and service
and an additional 1.2 thousand service
suppliers.
(Comparative Table - Supplies area)

Jorge Almeida
Avidez Urbana III, escultura em metal, 95 x 60 x 1C

Jorge Almeida
Urban Eagerness III, metal sculpture, 95 x 60 x 10>



Estoque
A empresa encerrou o ano com RS 23,16 milhões em
estoque, o que representa um crescimento de 26% em
relação ao ano de 1998. Este crescimento decorre, espe-
cialmente, da antecipação de aquisições de materiais que
mantiveram seus preços, apesar da desvalorização cam-
bial, da revogação da isenção do Imposto sobre Produ-
tos Industrializados (IPI) para os pmicipais materiais elé-
tricos, a partir de agosto de 1999 e, ainda, do aumento
de preços de alguns materiais, que são cotados em dólar.

Inventory
The Company ended the year with R$ 23.16
million in inventory, representing an increase
of 26% compared to 1998. This growth is
due mainly to the advanced purchase of
materials, the prices of which remained
stable in spite of the exchange devaluation,
* ^ ~ *--mination of the exemption from Indus-

-oducts Tax (IPI) for the main electrical
als as of August 1999 in addition to
crease in the prices of some materials
re quoted in dollars.
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Frota
A Enersul enceirou o ano com uma frota de 448 veícu-
los. No final do ano foram recebidos 64 novos veículos
que estão sendo integrados à frota em substituição àque-
les que apresentam custos de operação elevados. Estão
sendo substituídos 46, que serão vendidos mediante lei-
lão no início cio ano, ajustando a frota para 402 veículos
(2,4% inferior a 1998).
Ao encerrar o ano, a frota da Enersul, dividida entre

Centto, Sul e Norte, para atender sua área de concessão,
havia rodado 812,8 mil quilômetros. O custo cie opera-
ção cia frota continua caindo. Em 1997 ele foi de R$
0,30 por quilômetro rodado. Em 1998, caiu para RS 0,24
e, neste ano, ficou em R$ 0,22, uma redução de 9% em
relação a 1998.
Para atender às necessidades de movimentação da frota
da Enersul foram gastos, durante o ano, 116,2 mil litros
de combustíveis, eqüivalendo a cada veículo rodar 6,99
quilômetros por litro de combustível.



F/eei
At the end of the year, Enersul's fleet
comprised 448 vehicles. At the end of the
year 64 new vehicles were received which
are to replace those showing high operational
costs. 46 vehicles are being replaced and
they will be sold through auction in the
beginning of 2OOO. This adjusts the number
of the fleet to 4O2 vehicles (2.4% lower than
in 1998).
As per the fleet's mileage, by the end of the

year Enersul's fleet, divided between the
Center, South and North regions within the
area of its concession, had registered 812.8
thousand kilometers. The cost for operating
the fleet continues to decrease. In 1997 it
was R$ O.3O per kilometer. In 1998 this cost
was reduced to R$ O.24 per kilometer and
this year it reached R$ O.22 per kilometer, a
reduction of 9% in comparison to 1998.
116.2 thousand liters of fuel were consumed
by Enersul's fleet, equivalent to mileage of
6.99 kilometers per liter of fuel.



Objetivos para 2000 Objectives
for 2OOO

Apesar das turbulências na economia, ocasionadas pela
desvalorização cambial, provocando aumento de custos
e maiores encargos para a empresa, crescemos no nú-
mero de clientes, no volume de receitas e continuamos
com os programas de investimento.
No próximo ano, a previsão é que sejam investidos
cerca de RS 58 milhões em adequação e expansão dos
sistemas da Enersul, sendo o grosso dos investimentos
destinados à distribuição e transmissão.
Baseada em seu plano estratégico, a Enersul, em 2000,
vai continuar perseguindo a excelência empresarial, o que
significa não só a melhoria cie tcxlos os seus índices, como
o atendimento aos seus clientes, visando satisfazer as
suas necessidades.
A Enersul vai continuar, também, a busca de integração
com a comunidade onde atua. E vai agir no sentido de
melhorai" seus resultados empresariais, remunerando seus
acionistas.

In spite of the turbulence in the economy
caused by exchange devaluation, leading to
an increase in costs and higher expenses
for the Company, there was an increase in
the number of clients and in revenues, and
Enersul continues with its investment
programs.
In the coming year, investments of close to
R$ 58 million are projected to cover
maintenance and expansion of Enersul's
systems . The major portion of the
investments is directed to distribution and
transmission.
Based on its strategic plan, in 2OOO Enersul
will continue to pursue corporate excellence,
meaning not only the improvement of its
indices, but also client service in order to
meet customer needs.
Enersul will also continue to seek integration
with the community where it performs its
activities and will act to improve its corporate
results in order to ensure returns for its
shareholders.



As Obras Executadas no Sistema Elétrico
L"Vi

LT 138 kV Seccionamento para SE Imbirussu Trecho de LT com 02 circuitos duplos, extensão
aproximada de 100m, executada para
atendimento à SE Imbirussu.

LT 138 kV Dourados Sta Cruz/Dourados Alvorada LT com aproximadamente 3,5 km de extensão,
circuito simples, construída para alimentar a SE
Dourados Alvorada.

LT 34,5 kV Ivinhema/Novo Horizonte LT com aproximadamente 54 km de extensão,
com a finalidade de suprir a localidade de Novo
Horizonte através da SE Ivinhema.

Execução de serviço de recapacitação da LT
num trecho aproximado de 7 km, para aumentar
sua capacidade de transporte de energia.

Construção de um bay de transformador 13,8
kV/34,5 kV e um bay de alimentador de 13,8
kV, para melhorar a flexibilidade operativa da SE

LT 138 kV CG Eletrosul/CG Miguel Couto

SE Maracaju

SE CG Imbirussu Obra de implantação de uma SE 138 kV
destinada a receber a energia gerada pela UT
Campo Grande, atendendo demanda reprimida e
reduzindo o nível de perdas elétricas.

SE Dourados Alvorada Obra destinada ao atendimento de cargas
urbanas na cidade de Dourados, ocasionado
alívio nos alimentadores das demais SE's da
cidade.

SE Nova Andradina Implantação de um transformador adicional,
paralelo ao existente e de um bay de
alimentador de 34,5 kV

SE CG Centro Ampliação da SE existente, com a implantação
de 02 transformadores de 25/33/41,5 MVA e
05 bays de saida de alimentadores de 13,8 kV,
disponibilizando mais energia para atendimento
às cargas da região.
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DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ELÉTRICO E ENERGÉTICO

INSTALAÇÕES PREVISTAS PERÍODO 1998 - 2007

SISTEMA ELÉTRICO DE SVIATO GROSSO DO SUL



SE Caarapó Instalação de um transformador 138/69/13,8
kV, 20/25/30 MVA - 7,9/10,5 MVA, 02
alimentadores 13,8 kV, reforma dos bays de
34,5 kV e substituição dos barramentos de
69kV.

UTE Porto Murtinho

UHE Mimoso

Instalação de três geradores diesel de 1250 kW
e um bay de 13,8 kV de saida de alimentador
para atendimento à cidade de Porto Murtinho.
Desativação da antiga usina térmica, localizada
no centro da cidade, com melhoria na qualidade
do atendimento.

\H,K

Execução de serviços de recuperação e
melhorias básicas das estruturas da usina,
incluindo injeção de poliuretano hidroativado e
de calda de cimento com silica para contenção
de infiltrações, desobstrução de drenos e
recuperação de piezômetros.

Instalação dos sistema de automação dos bancos de capacitores existentes, para maior flexibilidade
operativa, nas seguintes SE's:

SE Amambai
SE Cruzaltina
SE Jardim

SE Sidrolândia
SE Coxim

'\X

Instalação de Unidades Termimais Remotas, objetivando o seu telecomando e telecontrol, nas
seguintes SE's:

SE Dourados Alvorada
SE Caarapó
SE Nova Andradina
SE Selviria

SE Campo Grande Centro
SE Imbirussu
SE Sidrolândia

SE Aparecida do Taboado
SE Deodápolis
SE Fátima do Sul
SE Mimoso
SE Posto OvídioSE Corumbá
SE Bonito

SE Aquidauana
SE Dourados Maxwell
SE Glória de Dourados
SE Campo Grande Almoxarifado



Completed Electrical System Improvements

138 kV Transmission Line. Sectioning to the
Cruzaltina Substation:

Section of the Transmission Line, approximately 100
meters long, built to connect the Cruzaltina Substation

138 kV Chapadão do Sul / Costa Rica
Transmission Line:

Transmission Line, approximately 64 km long, single
circuit, for connecting the Costa Rica Hydroelectric
Power Plant to the ENERSUL electrical system

Costa Rica Hydroelectric Power Plant Feeders: Services related to updating feeders that run
from the Costa Rica Hydroelectric Power Plant to
Costa Rica, Baus and Chapadão do Sul cities

138 kV Ponte Maurício Joppert Transmission Line: Project funded by CESP, to mitigate the flooding
in Mato Grosso do Sul caused by the filling of the
lake of the Porto Primavera Hydroelectric Power
Plant

Buriti and Dois Irmãos Substations: Revamping of the two Substations which serve
the Coeso Cooperative

Chapadão do Sul Substation: Project to expand the interconnection of the Cos-
ta Rica Hydroelectric Power Plant to the Enersul
System. Construction of one 138 kV transmission
line bay and another of reactor key device

Miranda Substation: Construction of one 15 kV transformer bay and
another with 34.5 kV supplying rural needs to
improve the performance of switching equipment
and the operating flexibility of the Substation

Jamie Substation: Revamping of the grounding network to correct
grounding problems and increase the safety level
of the facility

Cruzaltina Substation: Project intended to serve the region of Cruzaltina,
municipality of Dourados, providing supply relief
for the Dourados das Nações Substation

Nova Andradina Substation: Replacement of the 10/12.5 MVA transformer
for another of 20/25 MVA, 138/13.8 kV, and
installation of a 15 kV connection in the
transformer's genera! bay



Antônio João Substation: Replacement of a 5.0 MVA transformer for another
3.0 MVA, 34.5 kV/13.8 kV

Caarapó Substation: Emergency Installation of a 138/69/13.8 kV, 20/
25/30 MVA - 7.9/10.5 MVA transformer

Mobile Substation: Purchase of a mobile substation, mounted on a
trailer truck with 138/69-34.5/13.8 kV -33 MVA

Corumbá Thermoelectric Power Plant and Coxim Civil and electromechanical works to improve the
Thermoelectric Power Plant: performance of generating units

Porto Murtinho Thermoelectric Power Plant:

Mimoso Hydroelectric Power Plant:

Installation of three 1250 kW diesel generators,
and one 15 kV bay feeder to serve the city of
Porto Murtinho. Deactivation of the former
Thermoelectric Power Plant located in the city's
downtown

Performed services to restore the earth fill dam
and revamp the elevating transformer substation
of the plant and operator village houses

Installed Customer Service System
telecommunications towers at the following
locations:
Glória de Dourados
São Gabriel do Oeste
Rio Brilhante
Caarapó
Navirai
Ivinhema

ffMna

Installation of capacitor banks of totaling 19.8
MVAr at the following substations:
Amambai
Jardim
Sidrolândia
Coxim
Dourados Maxwell

Novo
Rio Verde
Fátima do Su

Installed Remote Terminal Units at the following
substations:

Jardim
Chapadao do Sul
Rio Brilhante
Sidrolândia



Isaac de Oliveira
Onça, massa sobre tela, 79 x 119cm.

Isaac de Oliveira
Jaguar, paste ink on canvas, 79 x 119cm.
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Balanço Social

O papel desempenhado por uma concessionária de ser-
viços públicos supera as funções de oferecer produtos e
services de qualidade. Uma empresa de serviços de ener-
gia elétrica que, por suas características, está presente 24
horas por dia na vida das pessoas, tem responsabilida-
des sociais que extrapolam as suas obrigações de forne-
cer energia com qualidade e confiabilidade, para ampliar
as possibilidades de servir a comunidade em sua área de
concessão.
Tal concepção norteia as ações de cunho social desen-
volvidas pela Enersul ao longo de 1999. A preocupação
com uma inserção social mais efetiva levou a empresa,
através de seus diretores e empregados, a ampliar sua
visão no sentido de que sejam desenvolvidas ações com
reais benefícios sociais. Assim, a Enersul insere neste
Relatório uma súmula de atividades realizadas com vis-
tas à valorização do ser humano consubstanciadas em
ações voltadas à preservação do meio ambiente; a ênfa-
se na aaiação comunitária; e visando evitar desperdício
de energia e garantir segurança para a comunidade.
O balanço social da empresa mostra ainda a preocupa-
ção para com a orientação profissional de adolescentes,
a participação no incentivo à produção cultural, bem
como para inserção social de trabalhadores rurais em
programas de eletrificação airal. Junto aos empregados,
o foco está dirigido para o crescimento profissional e
pessoal. A partir deste ano será incentivada a participa-
ção comunitária, através de metas assumidas para a for-
mulação do Programa de Remuneração Variável.
No entanto, uma das maiores contribuições, ou o me-
lhor ativo social da concessionária, reside na postura
absolutamente ética que a empresa adota com clientes,
empregados e o conjunto da sociedade sul-mato-
grossense. Nas linhas seguintes enumera-se um conjun-
to de ações que caracterizam a Enersul como uma em-
presa cidadã, onde as diversas áreas empresariais contri-
buem com atividades distintas que, em última instância,
possuem o mesmo objetivo: a contribuição para o de-
senvolvimento do Estado e o bem-estar e conforto da
população.

Social Balance Report

The role of a public utility concessionaire goes
beyond offering quality products and
services. In view of its characteristics, an
electric power utility is present people's life
24 hours a day and therefore has social
responsibilities which extend beyond the
supply of reliable electric power, to the
possibility of serving the community within
its concession area.
This is the notion that guided the Company's
social actions during 1999. The Company's
concern in participating actively in social
activities through its directors and employees
has expanded its vision regarding the
execution of actions with effective social
benefits. Therefore, Enersul is including in
this report a summary of the activities
undertaken of human value, consolidated in
activities connected to environmental
conservation, community assistance, as well
as those activities directed to avoiding
electric power waste and to ensure the
community's safety.
The Company's social report also shows its
concern with the professional orientation
given to adolescents, the participation in
cultural incentives, as well as the inclusion
of agricultural workers in the rural
electrification programs. With respect to the
Enersul's employees, the focus is on
personal and professional growth. Beginning
this year, the Company will stimulate
community participation through the Variable
Remuneration Program.
However, one of the greatest contributions,
and perhaps the utility's best social asset,
lies in its dedication to ethic behavior towards
its clients, employees and the Mato Grosso
do Sul society in general. The actions which
distinguish Enersul as a corporate citizen are
listed below/, where various enterprises
contribute with different activities with the
same objective of assisting the State's
development and the population's well-being
and comfort.



Darwin Oliveira
Poema de Luz, acrílica sobre tela, 100 x 100cm.

Darwin Oliveira
Poem of Light, acrylic on canvas, 100 x 100cm.



Henrique Spengler
Abstração Mbaiá Guaicuru. acrílica sobre tela,

70 x 90cm.

Henrique Spengler
"Mbaiá Guaicuru" Abstraction, acrylic on canvas.

70 x 90cm.

Meio Ambiente

Preocupada com o meio ambiente, a Knersul desenvol-
veu, durante o ano cie 1999, várias programas nesta área,
com destaque para os seguintes:
• Programa de eliminação da utilização de askarel na
empresa, com o início do processo de aquisição de trans-
formadores de serviços auxiliares para a IJH Mimoso e
252 células para bancos de capacitores.
• Pesquisa relativa ao conteúdo de PCB (bifenilas
policloradas) no óleo de transformadores de força .
• Início do programa de Auditoria Ambiental, indican-
do medidas de adequação para a preservação do meio
ambiente em usinas, subestações, linhas, redes e
oficinas.
• Instalação de defensas protetoras e sistemas de
aterramento nas torres da Linha de Transmissão de 138
KV entre as Subestações Campo Grande Hletrosul e
Subestação Miguel Couto, visando proporcionar segu-
rança contra choques elétricos e abalroamentos provo
cados por veículos.
» Plantio de 4.900 mudas de arvores de espécimes com-
patíveis com a rede elétrica nos municípios de Campo
Grande, Douradas e Corumbá.
• Tratamento paisagístico e urbanização na Subestação e
Usina Termelétrica Campo Grande, em Campo
Grande.
• Tratamento acústico e arborização para redução cie
íxiídos na Usina Termelétrica de Porto Muttinho.

Apoio para implantação do Balneário Municipal no
município de Costa Rica.

Aquisição e doação de livros técnicos para a Secretaria
Estadual de Meio Ambiente.

Apoio para a realização de seminário e treinamento de
técnicos da Secretaria Estadual do Meio Ambiente .

Realização de seminário sobre geoprocessamento para
prefeitos associados á Agência de Desenvolvimento da
Região Sul. Foram apresentadas as vantagens que a utili-
zação de nova tecnologia pode trazer para a administra-
ção pública municipal.

Carlos Nunes
Então Ficou um Vício

mista, 64 x 95cm.

Carlos Nunes
Then it became an Addiction,

mixed media, 64 x 95cm.



Environment

Dedicated to environmental matters, during
1999 Enersul developed various programs
in this area, amongst which the following are
notewor thy:
• Program for the elimination of hazardous
waste use in the Company, initiating the
purchase of auxiliary service transformers
from UH Mimoso and 252 cells for capacitor
stands.
• Research regarding PCB presence's in the
oil of power transformers.
» Beginning of the Environmental Audit,
indicating adjustment measures for
environmental preservation in power plants,
sub-stations, lines, networks and workshops.
• Installation of protection gaurds and
grounding systems in 138 KV Transmission
Line towers between the Sub-stations of Cam-
po Grande Eletrosul and Miguel Couto, in
order to prevent electric shocks and impacts
resulting from vehicular activity.
• Planting of 4,9OO trees throughout the
electric power network in the municipalities
of Campo Grande, Dourados and Corumbá.
• Landscaping and urbanization of the Cam-
po Grande Sub-station and Electric Plant in
Campo Grande.
• Acoustic treatment and tree planting to
reduce noise in the Electric Power Plant of
Porto Murtinho.
• Support for the execution of the Municipal
Resort in the municipality of Costa Rica.
" Purchase and donation of technical books
to the State Environmental Department.
• Support for the holding of a seminar and
training for technicians from the State
Environmental Department.
» Execution of a seminar regarding
geoprocessing for mayors connected to the
Agency for Development of the Southern
Region. The advantages that the use of new
technologies can bring to municipal public
administration were presented.



Atuação nas Comunidades

• Instalação da ornamentação natalina na avenida Afon-
so Pena e aia 14 de Julho e no Parque das Nações Indí-
genas, em Campo Grande, com a instalação de 15 mil
lâmpadas.
• Construção de Ponte de Concreto com 18,50 metros
de extensão e 5 de largura sobre o córrego Imbirussu,
em Campo Grande.
• Participação na Campanha "Uma Luz Antes do Tú-
nel", através de autorização paia débito na conta de ener-
gia elétrica de contribuições para a Pastoral da Criança.
• Participação da Campanha de plantio de árvores feita
no Parque das Nações Indígenas pela BPW - Associa-
ção das Mulheres de Negócios -MS.
• Apoio ao lançamento da SUCESU 2000, feira de ne-
gócios da área de informática.
• Apoio à Empresa de Saneamento de Mato Grosso do
Sul - Sanesul, para a realização cio Seminário sobre Lici-
tação de Obras Públicas.
• Apoio ao Sindicato dos Jornalistas do Estado de Mato
Grosso do Sul para a realização de Seminário.
• Atendimento à solicitação da comunidade de Ponti-
nha do Coxo para as festividades comunitárias, com a
operação da Usina Térmica, em horários especiais.
• Patrocínio da campanha Natal de Luzes e do Io Con-
curso Estadual de Decoração e Ornamentação Na-
talina, que contou com a participação de 46
municípios.
• Apresentação do Coral Enersul - na semana do Natal -
no Asilo São João, na Santa Casa de Misericórdia e nas
agências da Capital.
• Participação na Expogrande - Exposição Agropecuária
e Industrial de Campo Grande, com estande de atendi-
mento comercial, distribuição de material de divulga-
ção, exposição de maquete educativa e orientação sobre
conservação de energia.
• Participação no projeto Ação Global, promovido pela
TV Cidade Branca na cidade de Coaimbá, com estande
de atendimento comercial e orientações sobre conser-
vação de energia.
• Apoio à participação do governo do Estado de Mato
Grosso do Sul na Feira dos Estados, realizada em Brasília,
em estande com culinária, artes plásticas e músicas típi-
cas regionais.
• Participação na Ferinter - Feira Internacional de In-
dústria e Comércio de Mato Grosso do Sul, com expo-

sição de subestação móvel e estande com
atendimento comercial e orientações sobre
conservação de energia.
• Participação na Central da Cidadania com patrocínio
na confecção de cartilha informativa.

Community Activities

• Installation of Christmas decorations along
Afonso Pena avenue and 14 de Julho street,
as well as in the Indian Nations Park, in Cam-
po Grande, with the installation of 15
thousand bulbs.
' Construction of a concrete bridge, 1S.5O
meters long and 5 meters wide, over the
Imbirussu stream, in Campo Grande.
• Participation in the "A Light Before the
Tunnel" Campaign, through the authorization
to debit donations to the Children 's Pastoral
from electricity bills.
• Participation in the tree planting campaign
in the Indian Nations Park held by the
Business Women's Association — BPW in
Mato Grosso do Sul.
" Help given to hold the SUCESU 2OOO, a
business fair in the data processing area.
• Support given to the Mato Grosso do Sul
Sanitation Company — Sanesul, to hold a
Seminar regarding Public Works Bidding.
• Support given to the Journalists' Syndicate
of the State of Mato Grosso do Sul to hold a
Seminar.
• Compliance to the request made by the
community of Pontinho do Coxo with the
operation of the local Thermoelectric Plant
on special schedule for their community
festivities.
• Sponsoring the Christmas with Lights
Campaign and the 1st State Contest of
Christmas Decoration and Ornamentation,
which included the participation of 46
municipalities.
• Performance of the Enersul Chorus during
Christmas week at the São João Asylum, at
the Santa Casa de Misericórdia and the agen-
cies in the capital.
• Participation in Expogrande — Industrial and
Agriculture/Cattle Breeding Exposition in
Campo Grande, with a commercial assistance
stand and distribution of propaganda mate-
rial, exposition of an educational model and
information regarding electric power
conservation.
• Participation in the Global Action project,
promoted by the Cidade Branca TV station in
the city of Corumbá, with a commercial



assistance stand and information regarding
electric power conservation.
• Support given for the participation of the
government of the State of Mato Grosso do
Sul in the State Fair held in Brasilia, with a
stand containing cookery, arts and regional
music.
• Participation in Ferinter — Mato Grosso do

Cleir
Primavea Sul de Mato Grosso do Sul
óleo sobre tela, 57 x 72cm.

Sul's International Commerce and Industry
Fair, with the exposition of a mobile sub-
station and a stand for commercial
assistance and information regarding electric
power conservation.
• Participation in the Citizenship Nucleus
sponsoring the printing of an information
booklet.

Cleir
South Spring of "Mato Grosso do Sul,"

oil on canvas, 57x72cm.



Conservação de Energia

• Atendimento a 32 mil clientes em eventos de conser-
vação de energia realizados em Campo Grande, Doura-
dos, Paranaíba, Coaimbá, Miranda, Naviraí e Rio Ver-
de. Os eventos, como feiras, palestras, seminários ou
workshops, visam à difusão de conceitos e práticas de
combate ao desperdício de energia elétrica.
• Realização do programa Feira de Energia no Lar, de
maneira descentralizada, através da criação de 04 unida-
des autônomas dotadas de infra-estrutura necessária e
de pessoal capacitado para o pleno cumprimento do
projeto. Em 40 feiras realizadas em Campo Grande,
Dourados, Paranaíba e Corumbá, foi atingido um publi-
co estimado em 17.224 pessoas.
• Substituição de 5-000 lâmpadas incandescentes por flu-
orescentes compactas, comercializadas mediante auto-

rização de débito na conta de energia. O atendimento a
200 residências no bairro Moreninhas, em Campo Gran-
de, visa à redução do consumo de energia elétrica do
cliente residencial.
• Execução do Programa cie Desenvolvimento
Energético de Estados e Municípios - Prodeem, utili-
zando como fonte alternativa de energia o sistema solar
fotovoltáico. Foram energizados equipamentos comu-
nitários em aldeias indígenas e carvoarias, com um total
de 3.600 pessoas beneficiadas nos municípios de
Eldorado, Mundo Novo, Tacuru, Paranhos, Laguna
Carapã, Bela Vista e Porto Murtinho.
• Atendimento a 400 famílias do bairro Nova Esperan-
ça, com doação e instalação de equipamentos eficientes
e distribuição de material promocional. No atendimen-
to a clientes de baixa renda, a empresa está adequando
instalações elétricas e orientando sobre segurança nas
instalações, combate ao desperdício e acompanhamento



de leitura dos medidores, dentre outros assuntos relaci-
onados à economia e utilização de energia.
• Remodelação do sistema de Iluminação Pública em 61
municípios de Mato Grosso do Sul, com a troca de 155
mil lâmpadas de vapor de mercúrio por lâmpadas de
vapor de sódio, mais econômicas. A troca de lâmpadas
de iluminação pública e respectivos acessórios representa
uma significativa redução no consumo de energia elétri-
ca das prefeituras municipais.
• Elaboração de diagnósticos energéticos em parceria

com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e o
Sebrae-MS em 50 indústrias localizadas em Campo Gran-
de, Dourados e Corumbá. Nas visitas, são identificados
eventuais problemas e propostas melhorias nas instala-
ções, com soluções voltadas para a eficiência energética
e o uso racional de energia elétrica.
• Elaboração de diagnósticos energéticos em prédios pú-
blicos, contemplando propostas de melhorias e
implementação de ações conjuntas para a redução do
consumo de energia elétrica.

Electric Power
Conservation

• Assistance to 32 thousand clients in
electric power conservation events held in
Campo Grande, Dourados, Paranaiba,
Corumbá, Miranda, Navirai and Rio Verde.
These events, such as fairs, lectures,
seminars or workshops, aim at the teaching
of practices and concepts to fight wasteful
electric power usage.
• Holding of the Electric Power in Homes Fair,
in a decentralized manner, through the
installation of four independent units with the
necessary infrastructure and trained
personnel to fulfil the project. 4O fairs were
held in Campo Grande, Dourados, ParanaTba
and Corumbá, with an estimated public of
17,224- persons.
• Replacement of 5,000 incandescent bulbs
with compact fluorescent bulbs, sold by way
of authorization to debit electric bills. The
assistance given to 2OO homes in the More-
ninhas district, in Campo Grande, is aimed
at reducing electric power consumption in
clients' homes.
• Execution of the States and Municipalities'
Energetic Development Program — Prodeem,
using as an alternative power source the
solar photovoltaic system. Community
equipment were provided with electric power
in Indian villages and coal-pits, totaling 3, GOO
persons benefited by the program in the

municipalities of Eldorado, Mundo Novo,
Tacuru, Paranhos, Laguna Carapã, Bela Vis-
ta and Porto Murtinho
• Assistance given to 4OO families in the
district of Nova Esperança, with donations
and installation of efficient equipment and
distribution of promotional materials.
• For low-income consumers, the Company
is adapting electric installations and
supplying information regarding safety of
electric installations, electricity waste
reduction and verifying electric supply meters,
among other subjects related to conservation
and use of electric power.
• Remodeling of the Public Illumination
system in 61 municipalities of Mato Grosso
do Sul, with the replacement of 155,000
mercury vapor lamps by sodium vapor lamps,
which are more efficient. The replacement of
the public illumination lamps and their
respective fittings represents a significant
reduction in the consumption of electric power
by the local governments in the state.
• Execution of energetic diagnosis in
partnership with the Federal University of
Mato Grosso do Sul and the Sebrae-MS in
5O industries located in Campo Grande, Dou-
rados and Corumbá. During such visits even-
tual problems are identified and improvement
proposals given for the installations, with
solutions aiming at energy efficiency and the
rational use of electric power.

Genésio Fernandes
Falópio II - Limiar, acrílica sobre tela, 100 x 120cm.

Genésio Fernandes
Fallopian II - Threshold, acrylic on canvas, 100 x 120cm.



Educação
• Em 1999 foram treinados e certificados professores de 52 escolas esta-
duais, que receberam informações gerais sobre a necessidade de comba-
ter o desperdício de energia elétrica e preservar o meio ambiente.
As palestras são realizadas com gaipos de professores que recebem, ain-
da, material didático e pedagógico para serem utilizados em salas de aula.
O objetivo básico do programa é transformar o professor no elemento
vital para a difusão aos alunos de temas relativos ao combate ao desperdí-
cio de energia elétrica, criando uma nova consciência nos futuros consu-
midores de energia.
Aproximadamente 30 mil alunos da rede pública de ensino serão benefi-
ciados com o programa "A Natureza da Paisagem", desenvolvido pela
Eletrobrás através do PROCEL - Programa de Conservação de Energia
Elétrica.
• A Enersul conta, em seus quadros de colaboradores com 67 adolescen-
tes pertencentes às instituições mantidas por Prefeituras municipais. Os
jovens, de ambos os sexos, na faixa etária de 14 a 18 anos, recebem todas
as condições para que o trabalho seja motivado para o crescimento profis-
sional e para a formulação do conceito de cidadania.
Para ingressar no programa é necessário freqüentar a escola e pertencer a
família de baixa renda. A ajuda de custo oferecida inclui salário mínimo e
benefícios de vale alimentação, auxílio transporte, além de férias de 30
dias por ano. Os adolescentes desempenham atividades de serviços admi-
nistrativos, operação de cópias, atendimento de telefones, serviços de office
boy e são estimulados ao convívio com os computadores.
Na biblioteca da Sala de Lazer e Saber, onde estão instalados quatro
microcomputadores, os principais usuários são os "mirins" como são
conhecidos os adolescentes que integram o programa.
• Assumindo uma posição de vanguarda no contexto da difusão do co-
nhecimento, a Enersul implantou o Curso de Educação Continuada em
Gestão pela Qualidade Total. O curso ministrado aos empregados e com
nível de pós-graduação, está sendo dado para 120 participantes com carga
horária de 360 horas.
• Apresentação das instalações e funções do Centro de Operação do Sis-
tema aos alunos do 2o Grau do Colégio Montessori.
• Apresentação das instalações e funções do Centro de Operações da
Distribuição aos alunos do Senai
• Apresentação das instalações e funções dos Centros de Operação do
Sistema e da Distribuição aos acadêmicos do curso de Administração da
ÜFMS.
• A Enersul, em parceria com o Senai, desenvolveu o Curso de Operação
e Manutenção com formação básica para eletricistas e que teve como pú-
blico alvo inicial os jovens pertencentes ao Instituto do Menor-Patrulha
Mirim, que haviam sido desligados por atingirem a idade máxima permi-
tida. No curso, com duração média de 240 horas, os alunos recebem ins-
truções teóricas e práticas ministradas por ex-eletricistas da empresa. Dos
43 participantes dos cursos realizados em 1999 boa parte já foi contratada
pela Enersul.

Fernando Marson
Paisagem Kadiwéu II. óleo sobre tela, 150 x 200cm.

Fernando Marson
"Kadiwéu" Landscape II. oil on canvas, 150 x 200cm.
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Education

• in 1999, teachers from 52 state schools
were trained and certified, receiving general
information regarding the necessity to
combat electric power waste and protect the
environment.
The lectures are held for groups of teachers
who receive teaching material to be used in
class. The program's basic objective is to
transform the teacher into a vital element to
propagate information regarding the combat
of wasteful energy usage to their pupils,
producing a new awareness among the future
consumers of electric power.
Approximately 30,000 pupils of the public
teaching systems will benefit from the "The
Nature of the Landscape" program developed
by Eletrobrás, through the PROCEL — Electric
Power Conservation Program.
" Enersul has 67 adolescents on its payroll
who come from institutions maintained by the
local governments. These youngsters, of both
sexes, ranging in age from 14 to 18, are given
all the necessary conditions to work, develop
professionally and incorporate a concept of
citizenship.
To be a part of this program it is necessary
that the adolescents attend school and
belong to a low-income family. The allowance
offered includes a minimum salary in addition
to food and transportation subsidies, as well
as 3O days holiday per year. The youngsters
develop activities related to administrative
services, operation of Xerox and fax
machines, telephone skills, bank services,
as well as being encouraged to use
computers.In the Leisure and Knowledge

Abílio Escalante - Zino
Transparência Floral, óleo sobre tela, 100 x 130cm.

Abílio Escalante - Zino
Floral Transparency, oil on canvas, 100 x 130cm.

Room in the library, four computers are
installed, the main users being the "mirins"
as the adolescents which are part of the
program are known.
• Taking on a front line position in the
spreading of knowledge, Enersul has
established the Continued Education Course
in Total Quality Management. This course is
held for employees on a postgraduate level,
and at present has 12O participants with 36O
hours of study.
• Presentation of installations and functions
of the System Operation Center to high school
students at Colégio Montesson.
• Presentation of installations and functions
of the Distribution Operation Center to Senai
(National Service of Industrial Apprenticeship)
students.
• Presentation of installations and functions
of the System and Distribution Operation
Centers to university students of the
Business Management course at the UFMS.
" Enersul, in a partnership with Senai,
developed the Maintenance and Orientation
Course with basic instruction for electricians,
directed initially to youths belonging to the
Menor-Patrulha Mirim Institute, who had been
dismissed for having reached the maximum
age limit allowed. The course has an average
of 24O hours of study and the students
receive theoretical and practical instructions
given by electricians who have already worked
in the Company. Of the 43 participants in
1999, a good number have been employed
by Enersul.



Segurança da Comunidade

• Execução do plano de segurança para comunidade, com
palestras em escolas sobre riscos elétricos.
• Implementação de campanha de prevenção
de acidentes para a comunidade.
• Elaboração de kit/palestra sobre os riscos em eletrici-
dade. As palestras serão ministradas em escolas e pro-
priedades rurais por facilitadores da empresa.

Safety in the
Community

- Execution of the safety plan for
communities, with lectures regarding electric
risks given in schools.
» Execution of the accident prevention
campaign for the community.
" Preparation of a kit/lecture regarding risks
in electricity handling. These lectures will be
given in schools and rural properties by the
Company's employees.

Apoio Cultural

• Participação no projeto editorial "Para Encontrar o
Azul eu uso Pássaros", de autoria do poeta Manoel de
BaiTos, editado pela Editora Saber através da Lei Esta-
dual de Incentivo à Cultura.
• Participação no projeto editorial "Campo Grande 100
Anos de Construção", editado pela Editora Matriz, atra-
vés da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Cultural support

" Participation in the editorial project "To
Reach the Blue I use Birds", written by poet
Manoel de Barros, and published by Editora
Saber through the State Law for Cultural In-
centive.
• Participation in the editorial project "1OO
Years of Building in Campo Grande",
published by Editora Matriz, through the State
Law for Cultural Incentive.

Wega Nery
Composição, óleo sobre tela,

63 x 93cm.
Wega Nery

Composition, oil on canvas,
63 x 93cm.
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Miska
Sem título, pastel seco sobre papel, 50 x 70cm.





Hebe Albaneze
Paratudinal II, acrílica sobre

eucatex, 54 x 94cm.

Hebe Albaneze
"Paratudinal II, acrylic on

plywood, 54 x 94cm.

Eletrificação Rural

Uma das ações cie cunho social mais importantes execu-
tadas em 1999 pela Enersul está ligada ao programa de
Eletrificação Rural atendendo famílias de produtores
rurais, em especial 21 projetos de assentamentos de Re-
forma Agrária.
Foram mais de 1.600 quilômetros de novas redes, que
estão permitindo a mudança na qualidade de vida cias
famílias dos assentados. A parceria com o governo cio
Estado permitiu que fossem instalados 1.058 novos
transformadores e 3.278 padrões em 63 localidades de
30 municípios.

Rural Electrification
One of the most important social actions
taken in 1999 by Enersul is the Rural
Electrification program, -which assisted
families of agricultural producers, and
especially 21 Agrarian Reform settlement
projects.
Over 1,SOO kilometers of new electric
distribution network were installed, improving
the quality of life of the families participating
in the Agrarian Reform settlements. The
partnership with the State Government
allowed l,O58 new transformers and 3,278
templates to be installed in 63 locations
throughout 3O municipalities.



Isaac Saraiva
Ciranda ao Luar, acrílica sobre eucatex, 45 x 55cm.

Isaac Saraiva
Moonlight "Ciranda" Dance, acrylic on plywood, 45 x 55cm.





Júlio Cezar Alvarez
Sem título, aquarela e pastel seco, 23 x 32cm.

Júlio Cezar Alvarez
Untitled, watercolour and pastel, 23 x 32cm.

Baixa Renda

Outro programa de grande alcance social está sendo
desenvolvido pela empresa para beneficiar famílias de
menor renda, com a extensão de redes de distribuição,
instalação de medidores e orientação para o combate ao
desperdício de energia elétrica.
Atuando em áreas peiiféricas das principais cidades do
Estado, a ação está permitindo a regularização de liga-
ções clandestinas e contribuindo para o aumento da se-
gurança da população e melhoria na sua qualidade de
vida. O programa de financiamento de padrões para
população de baixa renda atingiu 12.047 novos clientes.

Jorapimo
Pássaros e Camalotes,
óleo sobre tela,
90 x 110cm.

Jorapimo
Birds and Floating
Islands, oil on canvas,
90 x 110cm.

Low Income
Another program with a large social reach is
being developed by the company for the
benefit of low-income families, which includes
the extension of distribution networks,
installation of electric power meters and
instruction to reduce electric power waste.
Actions undertaken in the suburbs of the
State's main cities, to rectify clandestine
connections resulting in an increase in the
population's safety and quality of life
improvements. The program to finance the
standardization for the low-income population
has reached ±2,04-7 new clients.



EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - ENERSUL
BALANÇO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO

(Em milhares de reais)

1999 1998

1 - BASES DE CALCULO

Faturamento bruto

Lucro ( prejuízo) operacional

Folha de pagamento bruta

366.309

(50.838)

43.194

314.757

4.640

41.209

2- INDICADORES LABORIAIS

Valor

1 9 9 9

% s / Folha de
Pagamento Bruta

% s / Prejuízo
Operacional Valor

1998

% s / Folha de
Pagamento Bruta

Total - Indicadores laboriais 20.527 47,52% 40,38% 16.160 39,21%

% s / Lucro
Operacional

Alimentação

Encargos sociais compulsórios

Previdência privada
Saúde

Educação

Participação nos lucros ou resultados

Outros benefícios

1.827

9.965
1.819
1.529

874

4.262

251

4,23%

23,07%

4,21%
3,54%

2,02%

9,87%

0,58%

3,59%

19,60%

3,58%

3,01%
1,72%

8,38%

0,49%

2.013

8.009
1.819

516

328

3.000

475

4,88%

19,44%
4,41%

1,25%

0,80%

7,28%

1,15%

43,38%

172,61%
39,20%

11,12%

7,07%

64,66%

10,24%

348,28%

3 - INDICADORES SOCIAIS

Valor

1999

% s / Folha de
Pagamento Bruta

% s / Prejuízo
Operacional Valor

1 9 9 8

% s / Folha de
Pagamento Bruta

Total - Indicadores sociais 77.795 180,11% 153,03% 63.427 153,92%

% s / Lucro
Operacional

Impostos (excluídos encargos sociais)

Contribuição para a Sociedade

Investimentos na Cidadania

Investimentos em meio ambiente

75.800

1.364

631

175,49%

3,16%

1,46%

149,10%

2,68%

1,24%

62.451

829

147

151,55%

2,01%

0,36%

1,345,93%

17,87%

3,17%

1,366,96%

4 - INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL

1999 1998

N° empregados ao final do exercício 1.050 1.071

N° de admissões durante o exercício 60 43



EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - ENERSUL
SOCIAL BALANCE - FINANCIAL STATEMENT ON DECEMBER 31

(In thousands of reais)

1999 1998

1 - BASIS OF CALCULATION

Gross Operating Revenues

Operating Income (loss)

Gross Payroll

366,309

(50,838)

43,194

314,757

4,640

41,209

2 - LABOR INDICATORS

Total - Labor indicators

1999

Amount
%on

Gross Payroll
%on

Operating Losses Amount

1998

%on
Gross Payroll

20,527 47.52% 40.38% 16,160 39.21%

% on
Operating Profit

Food

Compulsory social charges

Private welfare

Health

Instruction

Profit sharing

Other benefits

1,827

9,965

1,819

1,529

874

4,262

251

4.23%

23.07%

4.21%

3.54%

2.02%

9.87%

0.58%

3.59%

19.60%

3.58%

3.01%

1.72%

8.38%

0.49%

2,013

8,009

1,819

516

328

3,000

475

4.88%

19.44%

4.41%

1.25%

0.80%

7.28%

1.15%

43.38%

172.61%

39.20%

11.12%

7.07%

64.66%

10.24%

348.28%

3 - SOCIAL INDICATORS

1999

Amount
%on

Gross Payroll
%on

Operating Losses Amount

1998

%on
Gross Payroll

Total - Social indicators 77,795 180.11% 153.03% 63,427 153.92%

%on
Operating Profit

Taxes (excluded compulsory social charges) 75,800

Contributions to society
Investiments in citizenship 1,364

Investiments in environment 631

175.49%

3.16%

1.46%

149.10%

2.68%
1.24%

62,451

829
147

151.55%

2.01%
0.36%

1,345.93%

17.87%
3.17%

1,366.96%

1999 1998

4 - PERSONNEL INDICATORS
Number of employees at year-end

Number new hires during the year

1,050

60

1,071

43



Fatos Históricos de Mato Grosso do Sul

Neste espaço do Relatório, relacionamos os principais
fatos ou efemérides matogrossenses e sul-
matogrossenses ocorridos em anos terminados em 9.
Uma contribuição à divulgação da história de nosso
Estado.
Vale lembrar que o Estado de Mato Grosso do Sul foi
desmembrado do de Mato Grosso em 11/10/1977.
Assim, até esta data, as histórias se confundem.
1719 - Reunidos no dia 8 de abril, os bandeirantes da
turma de Pascoal Moreira Cabral resolvem enviar à São
Paulo o capitão Antônio Antunes Maciel, com o fim de
participar ao governador Dom Pedro de Almeida Por-
tugal o descobrimento das minas do arraial de Nossa
Senhora da Penha de França, bem como da aclamação
de Moreira Cabral para Guarda-Mor das referidas mi-
nas. O começo da colonização.
1769 — Chega no dia Io de janeiro à Vila Bela, após de-
morada viagem pela via fluvial do Madeira, o Governa-
dor Luís Pinto de Souza Coutinho, depois Visconde de
Balsemão. Sua comitiva compunha-se de 422 pessoas,
distribuídas por 45 canoas.
1769 - No dia 3 de janeiro, assume a administração da
capitania de Mato Grosso o Governador Luís Pinto de
Souza Coutinho, nomeado pela Caita Regia de 21 de
agosto de 1767.
1769 - No dia 20 de julho chega à Cuiabá o Governa-
dor e Capitão General Luís Pinto de Souza Coutinho,
empossado em janeiro do mesmo ano perante o Senado
de Vila Bela, então sede do governo.
1789 - Assume a administração da Capitania de Mato
Grosso, a 20 de novembro, o Governador João de
Albuquerque de Mello Pereira e Cáceres, que sucedeu a
seu irmão Luiz de Albuquerque de Mello Pereira e
Cáceres.
1809 - Falece no dia 21 de janeiro, no Forte de Coimbra,
o Coronel do Real Coipo de Engenheiros Ricardo Fran-
co de Almeida Serra, que ali se encontrava como co-
mandante geral da fronteira do Paraguai.
1819 - No dia 6 de janeiro, assume o governo da Capita-
nia de Mato Grosso, para qual fora nomeado pela Carta
Regia de 7 de julho de 1817, o Tenente General Francis-
co de Paula Maggessi Tavares de Carvalho.
1829 - Criada no dia 5 de março, a administração dos
correios da província de Mato Grosso, sendo nomeado
primeiro administrador José de Souza Canavarros, que
tomou posse a 20 de agosto de 1835.

1839 - Lançado no dia 11 de agosto, em Cuiabá, o jor-
nal Themis Mato-Grossense, o primeiro publicado na
província.
1849 - No dia 8 de setembro assume a presidência da
Província de Mato Grosso o Coronel de Estado Maior
de Ia Classe João José da Costa Pimentel, nomeado por
Carta Imperial de junho daquele mesmo ano. Acumulou
o cargo de comandante das armas.
1859 - Instalada, no dia 7 de janeiro, a Vila de Sant'Ana
do Paranaíba, criada por lei provincial de 4 de julho de
1857. Com a extinção da comarca de Miranda, em con-
seqüência da invasão paraguaia, passou a ser, durante esse
período, a terceira comarca matogrossense.
1859 - No dia 20 de janeiro é instalada solenemente a
Vila de Miranda, em virtude de uma lei provincial de
1857.
1859 — Assume a presidência da Província cie Mato Gras-
so, em 13 de outubro, o Tenente Coronel Antônio Pedro
de Alencastro, nomeado por Carta Imperial de 13 de
junho. Acumulou o cargo de comandante das armas.
1879 - Lançado no dia 9 de janeiro, em Cuiabá, o jornal
A Província de Mato Grosso, fundado por Joaquim José
Rodrigues Calhao e por iniciativa do Dr. João José
Pedrosa, então presidente da Província.
1879 -Assume a 5 de dezembro o cargo de Presidente
da Província de Mato Grosso, nomeado por Carta Im-
perial de 9 de outubro do ano anterior, o Coronel Rufino
Eneas Gustavo Galvão, Barão e depois Visconde de
Maracaju.
1889 -No dia 31 de janeiro chega a Corumbá, nomeado
por decreto de 15 de dezembro de 1888, o Marechal
Deodoro da Fonsenca comandante da força expedicio-
nária que ali deveria permanecer durante o período da
questão diplomática suscitada entre o Paraguai e a Bolí-
via, a propósito da ocupação de Puerto Pacheco. O Ma-
rechal Deodoro da Fonseca veio a se tornar, no dia 15
de novembro do mesmo ano, o primeiro presidente da
República do Brasil.
1889 - No dia 6 de fevereiro, assume a presidência da
província de Mato Grosso o Dr. Antônio Herculano de
Souza Bandeira, nomeado por Carta Imperial de 24 de
novembro do ano anterior.
1889 - No dia 22 de setembro é inaugurada em Cuiabá a
primeira estação telegráfica de Mato Grosso.
1889 - No dia 11 de outubro é lançada em Cuiabá a



primeira edição do jornal A Vespa, de feição exclusiva-
mente literária e noticiosa, tendo como redatores
Henrique Silva, Estevão de Mendonça e José Júlio Silveira
Martins.
1889 - No dia 4 de dezembro é lançada em Cuiabá a
primeira edição de O Futuro, jornal literário de peque-
no formato, sob a redação de Nicolau Verdejo e Murilo
Borges. Era impresso nas oficinas d'A Gazeta, de Victual
de Araújo.
1889 - Em 9 de dezembro chega à Cuiabá, por um ex-
presso enviado pelo comandante do paquete Coxipó, a
notícia da proclamação da República (acontecida em 15
de novembro), notícia divulgada às 2 horas da manhã.
1889 - O General Antônio Maria Coelho publica, no
dia 26 de dezembro em Cuiabá, um manifesto político
criando o Partido Nacional Republicano, o primeiro que
surgiu em Mato Grosso após o regime monarquista.
1899 - No dia Io de janeiro, em Corumbá, circula pela
primeira vez a publicação A Violeta, impresso na tipo-
grafia do jornal Echo do Povo.
1899 - No dia 5 de fevereiro, circula em Corumbá a
primeira edição do jornal A Pátria, fundado por Salva-
dor Augusto Moreira, tendo como principal redator
Pedro Trouy. Órgão independente em seu início, criado
para a defesa dos interesses gerais da sociedade
corumbaense, logo se transformou em veículo de uma
das facções políticas do Estado.
1899 - No dia 5 de julho, o General João Pedro Xavier
da Câmara, Comandante do Distrito Militar - em obe-
diência às instruções que lhe foram dadas pelo Presi-
dente da República, em virtude de encontrar-se acéfalo
o governo do Estado - convida o Tenente Coronel
Manoel Escolástico Virgínio a assumir a sua administra-
ção, na qualidade de Vereaddor mais votado da Câmara
Municipal.
1899 - Criado o município de Campo Grande em 26 de
agosto, tendo sido desmembrado de Nioaque.
A história de Campo Grande é calcada em três destaca-
dos vultos: o poconeano João Nepomuceno e os minei-
ros José Antônio Pereira e Manoel Viera de Souza. A
José Antônio Pereira dá-se as honras e glórias de funda-
dor da cidade, pois ele e sua comitiva acamparam, em
21 de junho de 1872, em um local que denominaram
Mato Coitado, onde hoje se encontra o Horto Florestal.
Foi elevada à Distrito em 23 de novembro de 1889.
1909 - No dia 6 de maio ocorre a viagem inaugural da
primeira locomotiva sistema Baldwin da Estrada de
Fenr> Itapura-Corumbá, ficando em serviço no trecho

de Porto Esperança para o interior, em direção à Miranda.
1909 - Lançado em Corumbá no dia 12 de maio o jor-
nal Correio do Estado, de propriedade e redação de Fran-
cisco Castello Branco.
1919 - Lançado em Campo Grande, no dia 23 de feve-
reiro, o jornal Ruy Barbosa, destinado à propaganda po-
lítica em favor da candidatura do conselheiro Ruy Bar-
bosa à presidência da República.
1919 - Lançada no dia 9 de março, em Campo Grande,
a pedra fundamental do primeiro templo protestante que
se levanta em Mato Grosso, sendo o ato presidisido por
Willian B. Bagby, pastor da igreja Batista.
1929 - Criado, em 26 de setembro, o município de Rio
Brilhante, desmembrado de Campo Grande.
1939 - Nomeado Interventor Federal no Estado de Mato
Grosso, a 24 de novembro, o ex-governador Júlio
Strubing Muller, em virtude do golpe de Estado de 10
do mesmo mês e ano, através do qual Getúlio Vargas
assumiu a Presidência do Brasil. Governou o Estado até
a queda da ditadura em 29 de outubro de 1945.
1969 - Falece, em Corumbá, no dia 6 de janeiro, o Dr.
Olegário Moreira de Baixos, nascido naquela cidade em
6 de março de 1890. Bacharel em Ciências Jurídicas e
Sociais pela Faculdade de Direito de São P
aulo, exerceu os cargos de Delegado e Chefe de Polícia
do Estado, Diretor da Imprensa Oficial, Consultor Jurí-
dico, Procurador Geral, Juiz de Direito, Secretário Geral
do Estado, Desembargador e Presidente do Tribunal de
Justiça, tendo, nessa qualidade, sido nomeado Interventor
Federal do Estado de Mato Grosso.
1999 - Comemorado festivamente, no dia 26 de agosto,
o Io Centenário de Campo Grande, capital do Estado
de Mato Grosso do Sul

Marlene Mourão • Peninha
Sem Titulo, acrílica sobre tela, 50x70cm.

Marlene Mourão - Peninha
Unfitted, acrylic on canvas, 50 x 70cm.



Historical Facts of Mato Grosso do Sul

In this portion of the Annual Report, the main
historical facts or chronology of past events
occurring in the states of Mato Grosso and
Mato Grosso do Sul are listed, comprising
the years ending with the number 9. This
serves as a contribution to our State's
history.
it should be noted that the State of Mato
Grosso do Sul was separated from the State
of Mato Grosso on October 11, 1977.
Therefore, up to that date the history is the
same.
3.719 — The members of the "bandeira"
expedition of Pascoal Moreira Cabral met on
the 8th of April and decided to send captain
Antônio Antunes Maciel to São Paulo to
inform the governor Dom Pedro de Almeida
Portugal about the discovery of the mines in
the hamlet of Nossa Senhora da Penha de
França, as well as the proclamation of
Moreira Cabral as Inspector General of the
referred to mines. Colonization started at this
point.
1769 — The Governor Luis Pinto de Souza
Coutinho, later the Viscount of Balsemão,
arrived at Vila Bela after a long trip on the
Madeira river. His retinue was composed of
422 persons, distributed among 45 canoes.
1769 — On January 3, Governor Luis Pinto
de Souza Coutinho took office as
administrator of the Mato Grosso region,
nominated by a Royal Letter dated August
21, 1767.
1769 - On July 2O, the Governor and
Commander General Luis Pinto de Souza
Coutinho arrived in Cuiabá, having taken
office in January of the same year before the
Vila Bela Senate, then the seat of
government.
1789 — On November 2O, the Governor João
de Albuquerque de Mello Pereira e Cáceres,
took office as administrator of the Mato Gros-
so region, succeeding his brother Luiz de
Albuquerque de Mello Pereira e Cáceres.
18O9 — On January 21, at the Coimbra Fort,
Ricardo Franco de Almeida Serra died, who
was Colonel of the Royal Engineers Corps
and was posted at the fort as commander
general of the Paraguay border.
1819 — Lieutenant General Francisco de
Paula Maggessi Tavares de Carvalho took
office as Governor of the Mato Grosso region
on January 6, nominated by a Royal Letter
dated July 7, 181 7.
1829 — The post office administration for the
province of Mato Grosso was created in
March 5, with José de Souza Canavarros
nominated as the first administrator, taking
office on August 2O, 1835.
1839 — On August 11, the printing of the
Themis Mato-Grossense newspaper was

initiated, the first to be published in the
province.
1849 - On September 8, First Class General
Staff Colonel João José da Costa Pimentel
took office as president of the Province of
Mato Grosso, having been nominated by an
Imperial Letter dated June of the same year.
He accumulated the position of Commander
of the Arms.
18S9 — The Village of Sant'Ana do Paranaiba
was founded on January 7, having been
created by a provincial law dated July 4, 1857.
With the extinction of the county of Miranda
as a consequence of the Paraguayan
invasion, it became during this period the
third county in Mato Grosso.
1859 — On January 2O the Village of Miranda
is solemnly installed in compliance to a pro-
vincial law issued in 1857.
1859 - On October 13, Lieutenant Colonel
Antonio Pedro de Alencastro takes office as
president of the Province of Mato Grosso,
nominated by an Imperial Letter issued on
June 13. He accumulated the position of
Commander of the Arms.
1879 — On January 9, the printing of the
Province of Mato Grosso newspaper was
initiated in Cuiabá, founded by Joaquim José
Rodrigues Calão, through the initiative of Dr.
João José Pedrosa, then the president of the
Province.
1879 - On December 5, Colonel Rufino Eneas
Gustavo Galvão, a Baron and later Viscount
of Maracaju took office as the President of
the Province of Mato Grosso, having been
nominated by an Imperial Letter dated
October 9 of the previous year.
1889 — Marsha! Deodoro da Fonseca arrived
in Corumbá on January 31, having been
nominated by a decree dated December 15,
1888 as Commander of the Expeditionary
Force which was to stay in the region during
the period of unrest caused by the diplomatic
discussions between Paraguay and Bolivia
regarding the occupation of Puerto Pacheco.
On November 15, Marshal Deodoro da Fon-
seca became the first President of the
Republic of Brazil.
1889 - On February 6, Dr. Antonio Herculano
de Souza Bandeira took office as the
President of the Province of Mato Grosso,
having been nominated by an Imperial Letter
dated November 24 of the previous year
1889 — The first telegraphic station in Mato
Grosso was inaugurated on September 22
in Cuiabá.
1889 — On October 11 the first edition of the
A Vespa newspaper was printed in Cuiabá,
with an exclusive literary and news character,
with Henrique Silva, Estevão de Mendonça



and José Júlio Silveira Martins as editors.
3.889 — On December 4 the first edition of
the O Futuro newspaper was printed in
Cuiabá, a small format newspaper with
Nicolau Vedejo and Murilo Borges as editors.
It was printed in the presses of the d'A Gaze-
ta owned by Victual de Araújo.
1889 — On December 9, the news of the
proclamation of the Republic reaches Cuiabá
by means of an express delivery (the
proclamation occurred on November 15) and
the news was made public at 2 AM.
1889 — In Cuiabá on December 26, General
Antônio Maria Coelho publishes a political
manifest creating the Republican National
Party, the first established in Mato Grosso
after the monarchist regime.
1899 — On January 1st the first edition of A
Violeta circulated in Corumbá, printed in the
Echo do Povo newspaper's typography.
1899 - On February 5 the first edition of A
Pátria newspaper circulated in Corumbá,
founded by Salvador Augusto Moreira with
Pedro Trouy as main editor. This newspaper
was initially an independent publication
created to protect the general interests of
the Corumbá society, soon becoming the
medium of one of the State's political
factions.

1899 — On July 5, General João Pedro Xavier
da Câmara, Commander of the Military
District — obeying instructions received from
the President of the Republic as a
consequence of the lack of a State governor
— invites Lieutenant Colonel Manoel
Escolâstico Virgínio to take over the State's
administration in the capacity of most voted
Town Councilor in the Town-Council.
1899 — The municipality of Campo Grande
was created on August 2G, having been
separated from Nioaque.
The history of Campo Grande has three
important figures: the Poconé born João
Nepomuceno, José Antônio Pereira and
Manoel Vieira de Souza, both born in State
of Minas Gerais. José Antônio Pereira is
honored as the founder of the city since on
June 21, 1872 he and his entourage camped
in a place they named Mato Cortado, where
today is installed the City Forest Reserve.
Campo Grande was transformed into a
District on November 23, 1889.
19O9 — On May 6, the inaugural trip of the
first Baldwin system locomotive occurred on
the Itapura-Corumbã Railway, connecting
Porto Esperança to the interior in the
direction of Miranda.
19O9 — On May 12 the Correio do Estado
newspaper was founded, having Francisco
Castello Branco as proprietor and editor.
1919 — On February 23 the Ruy Barbosa
newspaper was founded in Campo Grande,
destined to publish political propaganda for
the campaign of Ruy Barbosa to the

Castro Pinto
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Castro Pinto

Trees and Birds, gouache on paper,
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Presidency of the Republic.
1919 - The foot-stone of the first protestant
church was placed on March 9 in Campo
Grande, presided by Wilian B. Bagby, vicar of
the Baptist Church.
1929 - The municipality of Rio Brilhante was
created on September 26, having been
separated from Campo Grande.
1939 — On November 24, ex-governor Júlio
Strubing Muller was nominated Federal
Interventor, as a consequence of the coup
d'etat of the 10th of November of 1939,
through which Getúlio Vargas took over the
Presidency of Brazil. Júlio Stribing Muller
governed the State until the dictatorship fell
on October 29, 1945.
1969 — On January 6, Dr. Olegário Moreira
de Barros died in Corumbá, having been born
in that city of March 6, 189O. A Bachelor of
Law and Social Science graduated by the São
Paulo School of Law, he performed the duties
of State Police Deputy and Chief, Director of
the Official Gazette, Legal Consultant, State
Attorney, Judge, State Secretary-General,
High Court Justice and Chief Justice, having
in this capacity been nominated Federal
Interventor for the State of Mato Grosso.
1999 — On August 26 the Is' Centennial of
Campo Grande, capital of the State of Mato
Grosso do Sul, was celebrated.



Trajetória das Artes
Plásticas em Mato

Grosso do Sul

considetvição. Aartedcsgregos, adosegfccios, ado&gmndespintores, qitevivemmemoutizisépocas, nãosãoartesdopassado, talvez

Às vésperas do terceiro milênio, quando as sociedades
passam por aceleradas transfoimações e a economia dos
povos globaliza-se, é fundamental o fortalecimento da
Cultura para preservação da memória e da identidade
de um povo.
Foram selecionadas, para compor este relatório, obras
significativas que integram o Museu de Arte Contem-
porânea de Mato Grosso do Sul, MARCO-MS, criado
em 1991, a partir do acervo da Fundação de Cultura do
Estado, e instalado em prédio da ENERSUL, na Av.
Calógeras, 2499, em Campo Grande.
Para entender-se a arte sul-mato-grossense impõe-se uma
visão da formação deste povo, com suas etnias: indíge-
na, européia e africana, a fronteira com países latinos
como a Bolívia e Paraguai, as influências libanesa, japo-
nesa, portuguesa, espanhola e italiana; as con'entes mi-
gratórias internas, principalmente de gaúchos, mato-
grossenses, paulistas, mineiros e nordestinos. De for-
mação geográfica privilegiada, pantanal-cerrado; a posi-
ção central em relação ao País, isola, mas preserva; o
processo histórico, impregnado dos enigmas da região,
a problemática fronteiriça, indígena, os conflitos e guer-
ras, tudo contribuiu como vivência e fonte de inspira-
ção dos artistas.
Apesar da Divisão do Estado de Mato Grosso ter ocor-
rido em 1977 e a implantação de Mato Grosso do Sul só
em 1979, para falarmos das manifestações nas artes plás-
ticas, precisamos retornar à época do Mato Grosso uno,
no início do século.
Lydia Baís, precursora das artes plásticas no Estado, em
1917 inicia na Pintura de forma autodidata. Freqüenta a
Escola de Belas Artes, no Rio de Janeiro, onde é discí-
pula de Henrique Bemadelli. Posteriormente, reside um
ano em Paris, convivendo com Ismael Néri, o que influ-
encia suas alegorias surcealistas. No Rio de Janeiro, tor-
na-se amiga e depois correspondente de Murillo Men-
des. Retoma a Campo Grande nos anos 40, enclausura-
se em casa, estuda religiões, compõe música e instala,

numa sala, o Museu Baís, aberto apenas para amigos e
familiares. Grande parte de sua obra, doada pela família
à Fundação de Cultura de MS, encontra-se no MARCO
e foi tombada como patrimônio cultural do Estado em
1998, pela Secretaria de Estado de Cultura e Esportes.
Na década de 30, Ignez Corrêa da Costa, nascida em
Cuiabá, foi aluna de Portinari, na Universidade do Bra-
sil, no Rio de Janeiro, com quem trabalhou no painel do
Palácio Gustavo Capanema. Em 1970 veio para Campo
Grande e aqui instalou um atelier, no qual ministrou aulas
a vários artistas hoje representativos do Estado.
Em 1932, dona Mariinha Pereira realiza uma exposição
de artes plásticas. No ano seguinte, o professor Jorge
Bodstein expõe com seus alunos1.
Na década de 50, surge o Grêmio dos Amadores de Pin-
tura de Campo Grande, liderado pela professora
Ernestina Karman, que durou poucos anos2.
Antônio Burgos pintor e escultor, promove exposições,
instala um atelier de pintura em Coaimbá, tendo sido
professor da consagrada escultora e pintora Marina
Gattass3. A corumbaense Wega Nery muda-se para São
Paulo, onde reside até hoje, sendo considerada uma das
pioneiras do Abstracionismo do País.
Em 1966, é criada a Associação Mato-grossense de Ar-
tes - AMA, pelos artistas Aline Figueiredo, Humberto
Espíndola e Adelaide Vieira, que durante seis anos, trans-
formou o panorama artístico da época, abrindo cami-
nho para o Modernismo. Organizou cursos e exposi-
ções, entre as quais a Primeira Exposição de Pintura dos
Artistas Mato-grossenses, no Rádio Clube, que reuniu
nomes como Ignez Corrêa da Costa, Antonio Burgos,
Miguel Perez, Jorapimo, Dalva Maria de Barros,
Reginaldo Araújo, Ilton Silva e Sila Passarelli, entre ou-
tros2. Mas é Humberto Espíndola com sua
Bovinocultura que faz registro e o questionamento de
uma sociedade simbolizada pelo boi e projeta o Estado,
no País e no exterior, tendo sido premiado em exposi-
ções e participado de bienais no Brasil e da Bienal de



Veneza.
Conceição Freitas, a Conceição dos Bugres, desponta
como escultora com seus rústicos bugres, talhados em
madeira e cobertos de cera de abelha, hoje ícones da
arte sul-mato-grossense.
O grupo Arte Vai, surge em Corumbá em 1974, integra-
do por Jorapimo, Wilson Cavalcanti e Rubén Darío, com
a proposta de discutir o processo criativo e levar a arte
para as praças públicas.
Com a mudança de
Humberto Espíndola e Ali-
ne Figueiredo para Cuiabá,
em 1973, os artistas voltaram
a trabalhar de forma indivi-
dual. Hebe Albanese, em
Cuiabá; Mary Slessor, em
Dourados; Sila Passarelli mi-
nistra aulas de pintura em
Campo Grande.
No final da década de 70
despontavam valores como
Jonir Figueiredo, Nelly
Martins, Terezinha Nader e
Thetis Selingardi, que reunia
os artistas em sua chácara
para troca de experiências.
Hoje, conceituada pintora
Neo-Abstracionista, Thetis
trabalha em São Paulo.
O escultor aquidauanense
José Carlos da Silva, o índio,
retorna do Rio de Janeiro,
após participar da restaura-
ção do Teatro Municipal.
Aqui realiza relevante obra
como escultor, mas nos dei-
xa prematuramente em 1992,
no momento em que mon-
tava um atelier em Barcelona.
Em 1977 é criada por Walter Rondon e Floria Brites
Eugênio a Associação Artística e Cultural Sul-mato-
grossense, que promoveu cursos, exposições, o Salão
Divisionista e atingiu repercussão na gestão de Sara
Figueiró. Hoje continua atuante tendo se transformado
na Associação de Artistas Plásticos Profissionais de Mato
Grosso do Sul, sob a direção de Dagoberto Pedroso, o
Dagô.
Em 1979, com a instalação do Governo do Estado, é

criada a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul,
responsável pela rede de Casas do Artesão, a Casa da
Cultura Luiz de Albuquerque, em Corumbá, e pela cria-
ção do Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Cam-
po Grande. Veio preencher a lacuna total de instala-
ções culturais e de política governamental para as artes
no Estado. A partir de então, passaram a ser realizados,
em vários municípios, de forma sistemática, exposições,
cursos e salões, como o Salão de Artes Plásticas MS,

hoje na décima segunda edição.
A criação dos Cursos de Educação Artística na Univer-
sidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em 1981
e na Socigran, hoje Unigran, Centro Universitário da
Grande Dourados, em 1983, impulsiona sobremaneira
as artes plásticas com a vinda de professores dos gran-
des centros e a formação de novos valores.
O Movimento Cultural Guaicuru, criado, em 1981, pelo
artista plástico e historiador Henrique Spengler, com a
participação de Jonir Figueiredo, Luiz Antonio Ton-aca,

llton Silva
Campeslno III, óleo sobre tela, 130 x 150cm.
llton Silva
Countryman III, oil on canvas, 130 x 150cm.



Ilka Galvão e outros, foi o marco em busca de respostas
à indagação sobre nossa identidade cultural. Pesquisa
os fenômenos estéticos, criativos, com raízes indígenas
da nação Guaicuru, que deram origem aos atuais
Cadiweus. Hoje, o Movimento possui núcleo atuante
em Coxim; transformou-se no Centro Cultural Guaicuru,
em Dourados, liderado por Francisco Chamorro - Kinho
e Paulo Rigotti, e na Fundação Guaicuru de Cultura e
Meio Ambiente, em Campo Grande, em 1999, presidi-
da por Henrique Spengler.
A primeira Galeria do Estado, a AitCon, inaugurada por
Mara Dolzan em 1981, hoje é Art galeria Marta Dolzan.
A Corumbá Arte, espaço aberto por Marlene Mourão, a
Peninha, no Casario do Porto, em 1983, destina-se a even-
tos e cursos na área de artes plásticas.
A Escola de Arte Mitaí da Aldeia, düigida por Cleir Ávila
e Mario Filho, dedicou-se à promoção de cursos e ex-

Leonor Lage
Indiozinho e as mangas, óleo sobre tela, 54 x 70cm

Leonor Lage
Little Indian and Mangos, oil on canvas, 54 x 70cm.

posições.
Neide Ono e Mansa Tibana instalam a O&T, espaço de
arte, galeria e loja de designers, hoje atelier de cerâmica.
O núcleo Puerta dei Sol, na fronteira Brasil/Ponta Porã
e Paraguai/Pedro Juan Caballero, atuou em 1984 e 1988,
liderado por Júlio Cezar Alvarez, Telma Paniagua e Gisela
Brusamarelo, integrou a arte dos dois países,
intercambiou experiências e materiais, e promoveu ex-
posições. Atualmente o Núcleo encontra-se em fase de
reativação.
O Gmpo Umcum, liderado por Ilton Silva e Darwin de
Oliveira levou, de 1986 a 1993, a proposta do fazer artís-
tico para junto do povo. nas ruas, nos Centros Comuni-
tários, acompanhando os movimentos sociais, num tra-
balho interativo.
A imagem diz mais do que as palavras. Este trabalho, ao
reunir obras representativas de artistas sul-mato-



grossenses, de variadas tendências das diversas áreas das
artes plásticas, propicia a revelação das influências que
ampliam nosso microcosmo e aponta traços distintivos
que contribuem para delinear o perfil da nossa identida-
de cultural.
A Arte tem existência própria, é caminho, é liberdade.
A arte sul-mato-grossense percorre caminlios que vão
da figuração à abstração. Valoriza, além da criatividade,
a busca de novas linguagens, preservando a essência e,
fiel às próprias origens, cada vez mais viva, rompe bar-
reiras e universaliza-se, projetando o Estado e o País.

IdaraDucan
Presidente da Fundação de Cultura-MS -1985 a 1987
Secretária de Estado de Cultura -1985 a 1998
Membro do Conselho Estadual de Cultura de M.S.
Curadora
• 1 Guizzo, José Octávio. Alma do Brasil, 1984.
• 2 Figueiredo Aline. Artes Plásticas no Centro-Oeste,
Cuiabá, UFMT/MACP, 1979-
• 3 Menegazzo, Maria Adélia, Sá Rosa, Maria da Glória
& Rodrigues, Idara N. Ducan - Memória da Arte em
MS, CECITEC/UMS - 1992.

The Development of Art
in Mato Grosso do Sul

"For me there is no past nor future without art. If a work of art cannot always exist in the
present time, it cannot be considered. The art of the Greeks, of the Egyptians, of the great

painters who lived before, is not an art of the past, it is probably more alive today than
ever.". (Pablo Picasso)

On the eve of the third millennium when
societies are going through fast changes and
there is an economic globalization of
countries, the strengthening of culture is a
fundamental factor for the preservation and
for the identity of people.
Meaningful works of art were chosen to be
part of this report, works which integrate the
Museum of Contemporary Art of Mato Gros-
so do Sul, MARCO - MS, created in 1991,
with works of art from the Cultural Foundation
of the State, at the ENERSUL building, at
Calogeras Avenue, 2433, in Campo Grande.
For a better understanding of the art "sul-
mato-grossense", one needs to know the
different ethnic origins of the people: Indian,
European and African, the borders with Latin
American countries such as Bolivia and
Paraguay; the Lebanese, Japanese,
Portuguese, Spanish and Italian influences,
the internal migration of "gaúchos", "mato-
grossenses ", "paulistas ", "mineiros " and
people from the north of the country.
With a privileged geographical position, that
of "pantanal-cerrado" its central position in
relation to the country, isolated but at the
same time preserved, the historical process
of the region, the problems with the Indian
borders, the conflicts and wars, all of it
contributed as source of inspiration for the
local artists.

Although the division of the State of Mato
Grosso occurred in 1377, and the settling
of Mato Grosso do Sul only in 1973, in order
to talk about art manifestations, we must
go back to the time when Mato Grosso was
only one State in the beginning of the century.

Lydia Bafs, forerunner of arts in the State in
1917, begins to paint in a self-taught way.
She goes to the School of Fine Arts in Rio de
Janeiro as a pupil of Henrique Bernadelli.
Later on, she goes to Paris for a year, and
meets Ismael Néri, who influences her
surrealistic allegories. In Rio de Janeiro, she
makes acquaintance and afterwards
exchanges letters with Murilo Mendes. She
comes back to Campo Grande in the 4Os,
locks herself up at home, studying religion
and music. She opens the Bafs Museum in a
room in her house for her friends and family.
Most of her works of art that were donated
by her family to the Cultural Foundation of
MS, are exhibited at MARCO, and were made
a cultural asset of the State in 1998, by the
Secretary of State of Culture and Sports.
In the 1930s, Ignez Corrêa da Costa, born in
Cuiabá, was a pupil of Portinari at the
University of Brazil in Rio de Janeiro, with
whom she worked

At the panel of the Gustavo Capanema
Palace. In 197O, she came to Campo Gran-
de, and opened a studio, where she taught
many representative artists of the State.
In 1932, Mariinha Pereira holds an art
exhibit. Next year, Professor Jorge Bodstein
also holds an art exhibit with his pupils.
In the 1950s, there is the Association of
Amateur Painters of Campo Grande, lead by
(nome ilegível), which did not last long.
Antonio Burgos, painter and sculptor, holds
exhibits, opens a studio in Corumbá, and was
the teacher of the consecrated sculptor and
painter Marina Gattass. A native of Corumbá,



Wega Nery, moves to Sao Paulo, where she
still lives and is considered one of the
pioneers of Abstract Art in the country.
In ±966, the Mato-Grossense Association of
Arts is created — AMA — by artists Aline
Figueiredo, Humberto Espíndola and Adelaide
Vieira, and during six years, changes the
artistic panorama of the time, making way
for Modernism.
It organized courses and exhibits, among
which the First Painting Exhibit of
Matogrossenses artists at the Radio Club,
with names such as Igniez Corrêa da Costa,
Antonio Burgos, Miguel Perez, Jorapimo,
Dalva Maria de Barros, Reginaldo Araújo,
Ilton Silva e Sila Passarelli, among others.
But it is Humberto Espíndola with his
"Bovinocultura ", who questions and registers
a society whose symbol is the ox, thereby
promoting the State in the country and
abroad, and receiving awards at exhibits, at
biennials in Brazil and at the Biennial of
Venice.

Conceição Freitas or "Conceição dos Bugres "
as she is known, becomes a famous sculptor
with her wood carved and bee's wax covered
"bugres", recognized as icons of the sul-
mato-grossense art.
The Art Vai Group is created in Corumbá in
1974, integrated by Jorapimo, Wilson
Cavalcanti and Ruben Dario with the objective
of discussing the creative process and taking
the works of art to public squares.
When Humberto Espíndola and Aline
Figueiredo move to Cuiabá in 1973, the
artists start to work individually again. Hebe
Albanese, in Cuiabá; Mary Slessor, in Dou-
rados; Sila Passarelli, who gives painting
lessons in Campo Grande.
At the end of the 70s, new talents
breakthrough such as Jonir Figueiredo, Nelly
Martins, Terezinha Nader and Thetis
Selingardi, who used to invite artists to her
country, home for the exchange of
experiences. Nowadays, a well-known Neo-
Abstract painter, Thetis works in São Paulo.
The "aquidauanense "sculptor José Carlos da
Silva, the "Indian", comes back from Rio de
Janeiro after having worked at the restoration
of the Municipal Theatre. He has some
important works as sculptor, but he leaves
us prematurely in 1992, at the exact moment
he was setting a studio for himself in Barce-
lona.

In 1977, the Artistic and Cultural Sul-mato-
grossense Association, is created by Walter
Rondon and Floria Brites Eugênio, promoting
courses, exhibits, and the Divisionist Salon,
which becomes famous during the
administration of Sara Figueiró.
It still plays an important role but nowadays
it is the Professional Plastic Artists
Association of Mato Grosso does Sul, under
the direction of Dagoberto Pedroso, known

as "Dagô".
In 1979, with the setting of the State
Government, the Cultural Foundation of Mato
Grosso do Sul is created, and it is
responsible for several Houses of Arts and
Crafts,
The House of Culture Luiz de Albuquerque,
in Corumbá, and for the creation of the Cul-
tural Center José Octávio Guizzo, in Campo
Grande. They fill in the gap of cultural centers
and of governmental policies as to what
concerns art in the State. From then on, in
several towns, exhibits, courses and salons
were held systematically, such as the Plastic
Arts Salon MS, already on its twelfth year.
The creation of courses on Artistic Education
at the Federal University of Mato Grosso do
Sul ( UFMS ), in 1981, and at Socigran, today
Unigran, University Center of Grande Doura-
dos, in 1983, has a major role concerning
the arrival of teachers from other parts of
the country and for the formation of new
artistic values.

The Cultural Movement Guaicuru, created in
1981, by the plastic artist and historian,
Henrique Spengler, with the participation of
Jonir Figueiredo, Luiz Antonio Torraca, Ilka
Galvão and others, was the milestone for the
search of our cultural identity, it has an
important role in researching the aesthetic
phenomena related to the Indian roots of the
Guaicuru nation, which gave origin to the
Cadiweus.
At the present time, this Movement has an
important active role in Coxim, and became
the Cultural Center Guaicuru in Dourados, led
by Francisco Chamorro — Kinho and Paulo
Rigotti, and the Guaicuru Foundation of
Culture and Environment of Campo Grande,
led by Henrique Spengler.
The first Art Gallery of the State, the ArtCon,
opened by Mara Dolzan in 1981, is today
the Art Gallery Mara Dolzan.
Corumbá Art, an open space for art events
by Marlene Mourão, known as "Peninha", at
the Casario do Porto, in 1983, holds
important events and courses in plastic art.
The School of Art Mitaí da Aldeia, directed
by Cleir Ávila and Mario Filho, makes exhibits
and art courses.
Neide Ono and Marisa Tibana, open the O&T,
art gallery and a design shop, nowadays a
ceramic studio.
The Puerta del Sol, in the Brazilian/Ponta
Porã and Paraguayan border/ Pedro Juan
Caballero in 1984 and 1988, led by Júlio
Cezar Alvarez, Telma Paniagua and Gisela
Brusamarelo, integrated the art of both
countries exchanging experiences and
promoting art exhibits. It is presently being
reactivated.
The Urucum Group, led by Ilton Siva and
Darwin de Oliveira, brought art to the people
from 1986 to 1993, with performances in



the streets, at Community Centers, and with
an important role within the social
movements.
Images say more than words. The objective
of this report, is to couple the representative
works of art of sul-mato-grossense artists
whose different approach reveal the
tendencies of influences and contribute to a
better understanding of our cultural identity.
Art has an existence of its own, and art is
freedom. Sul-mato-grossense Art varies from
Figurative to Abstract Art. it emphasizes
besides creativity, the search for new art
languages, preserving its essence, and being
faithful to its origins thus breaking barriers
and acquiring a universal language, projecting
not only the State but the country as well.

IOARA DUCAN
Curator
President of the Foundation of Culture - MS -
1985 to 1987
Secretary of Culture of the State - 1985 to
1998
Member of the State Council of Culture of
MS
• 1 Guizzo, José Octávio. Soul of Brasil
1984.
' 2 Figueiredo Aline. Art in the Center West,
Cuiabá, UFMT/MACP, 1979.
• 3 Menegazzo, Maria Adélia, Sá Rosa, Ma-
ria da Glória & Rodrigues, Idara N. Ducan -
Memory of Art in MS, CECITEC/UMS - 1992.

Ovini Rosmarinus
Tributo a Van Gogh, acrílica sobre tela, 60 x 73cm.
Ovini Rosmarinus
Homage to Van Gogh, acrylic on canvas, 60 x 73cm.
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A Porta, óleo sobre tela, 69 x 79cm.
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 3 1 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)

A T I V O

CIRCULANTE
Numerário disponível
Consumidores, concessionários e permissionários
Devedores diversos
Títulos e valores mobiliários
Imobilizado em processo de alienação
Outros créditos
Provisão p/créditos de liquidação duvidosa
Estoque
Despesas pagas antecipadamente

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Adiantamentos a fornecedores
Cauções
Depósitos vinculados
Imobilizado em processo de alienação
Créditos fiscais
Outros

PERMANENTE
Investimentos
Imobilizado

TOTAL DO ATIVO

CONTROLADORA
1999

2.773
44.982
12.258
34.065
10.566
6.968

(1.124)
4.820

-
115.308

2.369
6.620

30.933
142.008
8.183

190.113

10.149
665.680
675.829

981.250

1998

2.919
41.479
6.936

45.264
-

9.587
(3.484)
6.123

35
108.859

12.093
1.682
1.150

-
128.100

5.272
148.297

312
649.502
649.814

906.970

CONSOLIDADO
1999

2.774
44.982
12.258
35.042
10.566
6.922

(1.124)
5.075

7
116.502

2.369
6.620

30.933
142.008

8.183
190.113

312
690.277
690.589

997.204

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



BALANÇO PATRIMONIAL EM 3 1 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)

CIRCULANTE
Fornecedores
Encargos de dívidas
Tributos e contribuições sociais
Dividendos declarados
Empréstimos e financiamentos
Obrigações estimadas
Encargos do consumidor a recolher
Outros

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Empréstimos e financiamentos
Coligadas e controladas ou controladoras
Provisão para contingências
Outros

Obrigações vinculadas à concessão

PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reservas de capital
Reservas de lucros

TOTAL DO PASSIVO

P A S S IVO

CONTROLADORA
1999

25.172
3.362
11.578

5
52.189
4.141
6.105
10.097

112.649

178.668
117.274
19.224
2.470

317.636
78.545
396.181

-

463.415
9.005

-
472.420

981.250

1998

18.998
3.504
9.630
9.786

62.334
3.696
5.158
9.537

122.643

108.574
58.597
32.659
2.073

201.903
76.589

278.492
-

463.415
11.009
31.411
505.835

906.970

CONSOLIDADO
1999

24.871
3.464
11.602

5
52.865
4.172
6.105
10.236

113.320

184.423
117.274
19.224
2.470

323.391
78.545

401.936
9.528

463.415
9.005

-
472.420

997.204

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 3 1 DE DEZEMBRO

(Em milhares de reais, exceto o lucro (prejuízo) por ação)

RECEITA OPERACIONAL
Fornecimento de energia elétrica
Suprimento de energia elétrica
Outras receitas

DEDUÇÕES À RECEITA OPERACIONAL
Quota para Reserva Global de Reversão
I.C.M.S. sobre energia elétrica
PIS e CONFINS
ISS

Receita operacional líquida
DESPESA OPERACIONAL
Pessoal
Material
Serviço de terceiro
Combustível e água p/ produção de energia elétrica
Compensação financ. p/utilização de recursos hídricos
Energia elétrica comprada para revenda
Transporte de potência elétrica
Quota para a Conta de Consumo de Combustível
Depreciação e amortização
Provisão para contingências
Outras despesas

Resultado do serviço
RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS
Renda de aplicações financeiras
Variação monetária e acréscimo moratório-energia vendida
Variação monetária e acréscimo moratório-energia comprada
Variação monetária de empréstimos e financiamentos
Variação monetária de debentures
Encargos de dívidas
Encargos de debentures
Outros

Resultado operacional
RECEITA NÃO OPERACIONAL
DESPESA NÀO OPERACIONAL
Resultado não operacional
PREJUÍZO ANTES DO 1. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Contribuição social
Imposto de renda

PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA NO RESULTADO
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO
Lucro (prejuízo) em R$ por lote de 1.000 ações

CONTROLADORA
1999

349.415
8.150
8.744

366.309

(7.905)
(62.668)
(12.954)

(178)
(83.705)
282.604

(45.716)
(6.587)

(19.410)
(2.534)
(254)

(105.233)
(26.135)
(9.359)

(39.506)
(498)

(7.028)
(262.260)

20.344
1.513

9.019
2.952

(1.363)
(44.663)

-
(37.963)

-
(677)

(72.695)
(50.838)

2.211
(3.084)
(873)

(51.711)
3.667
10.241

(37.803)
-

(37.803)
(0,71)

1998

300.154
4.812
9.791

314.757

(6.727)
(54.257)
(8.180)

(14)
(69.178)
245.579

(41.968)
(4.697)

(17.048)
(1.669)
(257)

(92.621)
(10.838)
(6.691)

(39.028)
(3.430)
(1.793)

(220.040)
25.539

-

11.451
4.437
(283)

(7.221)
(1.174)

(23.941)
(7.624)
3.456

(20.899)
4.640
3.417

(10.905)
(7.488)
(2.848)
23.300

104.800
125.252

-
125.252

2,36

CONSOLIDADO
1999

349.415
8.150
8.744

366.309

(7.905)
(62.668)
(13.033)

(178)
(83.784)
282.525

(45.716)
(6.594)

(20.099)
(2.534)
(284)

(102.235)
(26.135)
(9.359)

(40.135)
(498)

(7.032)
(260.621)

21.904
-

9.119
2.952

(1.363)
(44.804)

-
(38.451)

-
357

(72.190)
(50.286)

2.211
(3.084)
(873)

(51.159)
3.611

10.176
(37.372)

(431)
(37.803)

(0,71)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 3 1 DE DEZEMBRO

(Em milhares de reais)

ORIGENS
Das operações
Lucro líquido (prejuízo) do execício
Despesas (receitas) que não afetam o capital circulante líquido:
Variação monetária, cambial e encargos de longo prazo
Depreciação e amortização
Bens baixados
Créditos fiscais
Equivalência patrimonial
Participação minoritária no resultado
RIC capital próprio
Provisão para contingências

De Acionistas
Recursos para aumento de capital
Coligadas e controladas ou controladoras

De Terceiros
Empréstimos e financiamentos
Contribuição do consumidor e doações
Outros

Total das Origens
APLICAÇÕES
No realizável a longo prazo
No imobilizado
No investimento
Transferência do exigível a longo prazo para o circulante
Dividendos propostos
Total das aplicações
Aumento (redução) do capital circulante líquido
Demostração da Variação do Capital Circulante Líquido
Ativo Circulante
No inicio do exercício
No fim do exercício

Passivo Circulante
No inicio do exercício
No fim do exercício

Aumento (redução) do capital circulante líquido

CONTROLADORA
1999 1998

CONSOLIDADO
1999

(37.803) 125.252 (37.803)

35
39
5

(13.

d-

.701

.506

.964
908)
513)

-
-

498

39
12

(128.

389
.028
.703
100)

-
-
-

3.430

35
40

CJ
l

(13.

(1.

.701

.135

.964
908)

-
431
064)
498

28.445

33.927
33.927

87.842
1.956
397

90.195
152.567

23.336
77.794
8.324

26.670

136.124
16.443

108.859
115.308
6.449

122.643
112.649
(9.994)
16.443

52.702

58.597
58.597

26.830
3.994
(710)

30.114
141.413

1.044
80.622

64.186
9.784

155.636
(14.223)

189.253
108.859
(80.394)

188.814
122.643
(66.171)
(14.223)

29.954

1.222
33.927
35.149

87.813
1.956
397

90.166
155.269

23.336
79.973
8.324

26.670

138.303
16.966

108.859
116.502

7.643

122.643
113.320
(9.323)
16.966

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO
(Em milhares de reais)

RESERVA RESERVAS LUCROS
CAPITAL DE DE (PREJUÍZOS)
SOCIAL CAPITAL LUCROS ACUMULADOS TOTAL
463

463

463

.415
-
-

-
-

.415
-
-
-

.415

6.593
4.416

-

-
-

11.009
4.388

-
(6.392)

9.005

-

-
-

2.060
29.351

-

31.411
-
-

(31.411)

(84.057)
-

125.252

(2.060)
(29.351)
(9.784)

-
(37.803)
37.803

385.951
4.416

125.252

_

-
(9.784)

505.835
4.388

(37.803)
-

472.420

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1997
Juros de obras em andamento
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro AGO:
Reserva legal
Reserva de retenção de lucros
Dividendos propostos (R$ 0,18 por mil ações)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1998
Juros de obras em andamento
Prejuízo do exercício
Absorção de prejuízos (*)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999

(*) Conforme facultado pelo disposto no artigo 200 da Lei na 6.404/76, a administração da Sociedade está
propondo a absorção da parcela do prejuízo do exercício que ultrapassa o valor das reservas de lucros, com as
reservas de capital.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 3 1 DE DEZEMBRO DE 1999 E 1998

(Valores expressos em milhares de reais)

1 - CONTEXTO OPERACIONAL
A EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - ENERSUL, é uma sociedade anônima, de capital aberto, que
atua na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no Estado de Mato Grosso do Sul, atendendo a 72 dos
77 municípios dentro dos 330 mil km2 da área de concessão, o que representa cerca de 92% da área total do Estado.
Participa, ainda, como acionista majoritário da empresa Costa Rica Energética Ltda., empresa responsável pela
construção e operação da UHE Costa Rica.
A ENERSUL tem como acionista majoritário a MAGISTRA Participações S.A., empresa controlada pela Espírito
Santo Centrais Elétricas S.A. - ESCELSA

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação
societária, conjugada com a legislação específica aplicável aos concessionários de energia elétrica e disposições
complementares da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
A Lei ns 9.249/95 eliminou a adoção de qualquer sistema de correção monetária das demonstrações contábeis,
tanto para fins fiscais quanto para fins societários. Desta forma, as parcelas componentes do ativo permanente,
patrimônio líquido e obrigações vinculadas à concessão estão atualizadas somente até 31 de dezembro de 1995,
pela sistemática oficial de correção monetária então vigente.
Adicionalmente às demonstrações contábeis acima referidas, a Sociedade está apresentando, nos Anexos I e II às
notas explicativas, respectivamente, as demonstrações do fluxo de caixa e do resultado segregado por atividade,
este, segundo critérios estabelecidos pela ANEEL.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1 - Demonstrações contábeis da controladora
a) Títulos e valores mobiliários - são representados por títulos públicos e privados. Estão registrados ao custo
acrescido dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço, sendo reconhecida provisão para
desvalorização ao valor de mercado, quando aplicável;
b) Consumidores, concessionários e permissionários - inclui o fornecimento de energia elétrica faturado aos
consumidores e a receita relativa ao fornecimento não faturado até 31 de dezembro, contabilizado com base no
regime de competência. Inclui, também, acréscimos moratórios derivados de atraso por parte dos consumidores;
c) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - constituída com base na expectativa de perda que possa
ocorrer nos créditos oriundos da atividade econômica da Sociedade;
d) Estoque - os materiais em estoque, classificados no ativo circulante, estão registrados ao custo médio de
aquisição e aqueles destinados à construção estão classificados no imobilizado;
e) Investimentos - o investimento decorrente de participação societária na controlada Costa Rica Energética Ltda,
está avaliado pelo método de equivalência patrimonial. Os demais investimentos estão avaliados ao custo corrigido
monetariamente até 31 de dezembro de 1995;
f) Imobilizado - registrado ao custo de aquisição ou construção, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de
1995, deduzido da depreciação acumulada, calculada às taxas aplicáveis ao setor elétrico. Em função do disposto
nas Instruções Gerais ne 35 e 36, do Plano de Contas do Serviço Público de Energia Elétrica, os juros e demais
encargos financeiros e efeitos inflacionários, relativamente aos financiamentos obtidos de terceiros, efetivamente
aplicados no imobilizado em curso, estão registrados neste subgrupo como custo. Mesmo procedimento foi adotado
para os juros computados sobre o capital próprio que financiou as obras em andamento, conforme previsto na
legislação específica do Serviço Público de Energia Elétrica. 0 capital próprio aplicado em imobilizações em curso
é remunerado à taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, a crédito de Reservas de Capital, no Patrimônio Líquido;
g) Atualizações monetárias de direitos e obrigações - os direitos e obrigações sujeitos a reajustes em função de
variação monetária e cambial, por força contratual ou dispositivos legais, estão atualizados até a data do balanço.
Os passivos em moeda estrangeira são convertidos para reais em função da taxa de câmbio reportada pelo Banco



Central do Brasil. O efeito líquido dessas atualizações está refletido no resultado do exercício;
h) Imposto de rendia e contribuição social - neste exercício, a Sociedade constituiu crédito tributário às alíquotas
de 25% para o imposto de renda e de 8% para a contribuição social. Não foi constituída provisão para imposto de
renda e contribuição social a pagar por não ter sido apurado lucro tributável;
i) Obrigações vinculadas à concessão - representadas fundamentalmente por contribuições recebidas de
consumidores exclusivamente para investimento em distribuição de energia elétrica, registradas ao custo, corrigidas
monetariamente até 3 1 de dezembro de 1995, em contrapartida ao ativo imobilizado;
j) Fundos de pensão e outros custos de pessoal - a Sociedade é patrocinadora da Fundação Enersul, que administra
o fundo de pensão para seus empregados. Os custos relacionados aos fundos de pensão são registrados quando
as contribuições ao fundo se tornam devidas e são baseadas em reservas matemáticas determinadas por atuário
independente. As participações nos resultados, devidas aos empregados, são registradas no resultado no período
de competência;
k) Lucro (Prejuízo) por ação - calculado com base no número de ações emitidas existente na data do encerramento
do exercício;
I) Reconhecimento de receitas - as receitas de todos os serviços prestados são reconhecidas quando incorridas.
0 faturamento de energia elétrica para todos os consumidores é efetuado mensalmente de acordo com o calendário
de leitura. A receita não faturada, correspondente ao período decorrido entre a data da última leitura e o encerramento
do mês é estimada e reconhecida como receita no mês em que a energia foi consumida.

3.2 - Demonstrações contábeis consolidadas
As demonstrações contábeis consolidadas compreendem os balanços patrimoniais, as demonstrações do resultado
e das origens e aplicações de recursos para o exercício findo em 3 1 de dezembro de 1999 da ENERSUL, e de sua
controlada Costa Rica Energética Ltda. Em 1998 não foram preparadas demonstrações consolidadas em função
do início efetivo das operações da controlada ter ocorrido em 1999.
As principais práticas adotadas de consolidação foram as seguintes:
a) eliminação do investimento da controladora na empresa controlada;
b) eliminação dos saldos das contas entre a controladora e a empresa controlada incluída na consolidação;
c) destaque da participação dos acionistas minoritários no balanço patrimonial e na demonstração do resultado.
Em face da inexistência de resultados não realizados nas operações intercompanhias, o lucro e o patrimônio
líquido na controladora são iguais aos do consolidado.

4 - CONSUMIDORES, CONCESSIONÁRIOS E PERMISSIONÁRIOS

CONSUMIDORES
Residencial
Industrial
Comércio, Serviços e Outras Atividades
Rural
Poder Público
Federal
Estadual
Municipal
Iluminação Pública
Serviço Pública

CONCESSIONÁRIOS
TOTAL

Saldos
Vincendos

13.243
3.637
6.280
1.588

267
965
771

1.476
1.329

29.556
3.566

33.122

Vencidos ate
90 dias

5.482
807

2.171
856

140
13

116
47

934
10.566

_

10.566

Vencidos ha
mais de 90 dias

152
132
856

68

78
-

7
-

1
1.294

_

1.294

1999

18.877
4.576
9.307
2.512

485
978
894

1.523
2.264

41.416
3.566

44.982

Total
1998

18.016
6.630
7.526
3.172

618
1.247
1.140
1.892

905
41.146

333
41.479



CONTROLADORA
1999
2.259

31.806

34.065

1998
8.218

37.046

45.264

CONSOLIDADO
1999
2.259

31.806
977

35.042

5 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Certificados de Depósitos Bancários - CDB
ELET's
Outros
TOTAL

Em janeiro de 1996, a sociedade reconheceu como ativo, títulos mobiliários escriturados na CETIP (ELET950716),
oriundos do saldo credor da Conta de Resultados a Compensar- CRC, devidos pela União Federal. O saldo securitizado
da CRC está representado por 49.326 títulos com data de emissão em 16 de julho de 1995, atualizados pelo IGP-
Dl sem juros remuneratórios e liquidação financeira integral estabelecida para 16 de julho de 2005.
Os títulos estão registrados pelo seu valor de face no montante de R$ 72.887, estando ajustados ao valor de mercado
para R$ 31.806, registrados no ativo circulante, em função da intenção de venda ao longo do próximo exercício.
Neste exercício foram alienadas 19.435 ELET'S pelo valor de mercado de R$ 13.012, que corresponde a 46,46%
do seu valor de face.

6 - IMOBILIZADO EM PROCESSO DE ALIENAÇÃO
A ANEEL, nos termos da Resolução n2 64, de 15 de abril de 1999, autorizou a ENERSUL a estabelecer-se como
"Produtor Independente de Energia", mediante a implantação da primeira etapa da Usina Termelétrica Modular de
Campo Grande, com potência total a ser instalada de até 151.800 kW.
Considerando o disposto na Resolução ANEEL n2 64/99, bem como negociações em curso para alienação do
empreendimento, neste exercício, foram reclassificados do ativo imobilizado os custos acumulados com o referido
empreendimento, equivalente a R$ 48.499. Está classificado no realizável a longo prazo a parcela de R$ 30.933,
e no circulante o valor de R$ 10.566 que corresponde ao valor original de R$ 17.566 deduzido do adiantamento
recebido no valor de R$ 7.000.

7 - CRÉDITOS FISCAIS
A sociedade constituiu crédito tributário para o imposto de renda e para a contribuição social, por não ter sido
apurado lucro tributável, conforme demonstrado abaixo:

Prejuízo fiscal
Adições temporárias
Depreciação e amortização - Lei ns 8.200/91

Alíquota de imposto de renda

Base negativa de contribuição social
Alíquota

TOTAL

8 - INVESTIMENTOS

Participações societárias:
Avaliadas por equivalência patrimonial:
COSTA RICA ENERGÉTICA LTDA.
Estudos e Projetos e outros investimentos
TOTAL

1999
392.162
55.724
12.280

460.166
25%

115.041
337.085

8%
26.967
142.008

1998
325.700
81.200
12.300

419.200
25%

104.800
291.250

8%
23.300

128.100

Efeito no
resultado
66.462

(25.476)
(20)

40.966
25%

10.241
45.835

8%
3.667
13.908

CONTROLADORA CONSOLIDADO
1999

9.837
312

10.149

1998

312
312

1999

312
312



A Costa Rica Energética Ltda., foi criada a partir de um projeto executado através do consórcio formado entre a
ENERSUL e a DM Construtora de Obras Ltda. A UHE Costa Rica tem uma potência instalada de 16 MW e iniciou
suas operações, em caráter experimental, no mês de setembro de 1998. A Costa Rica Energética tem como sua
única atividade a produção de energia elétrica que é totalmente vendida para a controladora.
Informações adicionais sobre o investimento avaliado por equivalência patrimonial:

Espécie de capital
Quantidade total
Quantidade da ENERSUL
Percentual de participação
Valor do capital social
Valor do patrimônio líquido
Resultado do exercício
Valor do investimento em 31 de dezembro
Resultado da equivalência patrimonial

1999
quotas

14.318.185
7.302.274

51%
14.318
19.365

880
9.837
1.513

9 - IMOBILIZADO

EM SERVIÇO:
Geração
Distribuição
Administração

(-) Depreciação
Geração
Distribuição
Administração

EM CURSO:
Geração
Distribuição
Administração

TOTAL

Dos bens vinculados ã concessão
De acordo com os artigos 63 e 64 do Decreto ns 41.019, de 26 de fevereiro de 1957, os bens e instalações
utilizados na produção, transmissão, distribuição, inclusive comercialização, são vinculados a esses serviços, não
podendo ser retirados, alienados, cedidos ou dados em garantia hipotecária sem a prévia e expressa autorização
do órgão do Poder Concedente. A Resolução ANEEL n2 20/99, regulamenta a desvinculação de bens das concessões
do Serviço Público de Energia Elétrica, concedendo autorização prévia para desvinculação de bens inservíveis à
concessão, quando destinados à alienação, determinando, ainda, que o produto da alienação seja depositado em
conta bancária vinculada, sendo aplicado na concessão.
A Sociedade detém concessões junto ao Órgão Regulador do Serviço Público de Energia Elétrica para a exploração de
geração e distribuição de energia elétrica no Estado de Mato Grosso do Sul, na quase totalidade de seus municípios.
A concessão foi outorgada através de Decreto de 03 de dezembro de 1997, publicado no Diário Oficial da União de
04 de dezembro de 1997, com prazo até 04 de dezembro de 2027, podendo ser prorrogado na forma da lei.

CONTROLADORA
1999

51.132
677.578
145.167
873.877

(34.580)
(244.732)
(24.034)

(303.346)
570.531

6.716
76.142
12.291
95.149

665.680

1998

50.248
633.458
135.659
819.365

(33.271)
(216.223)
(18.016)

(267.510)
551.855

20.840
68.573
8.234

97.647
649.502

CONSOLIDADO
1999

76.358
677.578
145.167
899.103

(35.209)
(244.732)
(24.034)

(303.975)
595.128

6.716
76.142
12.291
95.149

690.277

Taxas anuais
médias de

depreciação
1999 (%)

2,69
4,38
6,17
4,57



10 - FORNECEDORES

Fornecimento de Energia Elétrica:
ELETROSUL
GERASUL
ITAIPU
ONS
Outras

Fornecedores de materiais e serviços
TOTAL

1 1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

19.453
5.719

25.172

13.651
5.347

18.998

CONTROLADORA

1999

Encargos Circulante
Moeda nacional:
ELETROBRAS
BNDES
Outros

Moeda estrangeira:
Delta Bank
Deutsche Bank
Secretaria do Tesouro Nacional
Outros

TOTAL

60
643
579

1.282

19.898
764

26.611
47.273

54.268
51.143
16.567

121.978

2.080 4.916
3.362 52.189

56.690
178.668

1998

94
94

-
725

1.355
_

-
3.437

561
918

-
30.933
25.757

2.551
44

802
13

47.825

291
1.241

CONTROLADORA
1999

1.133
5.852
7.671
1.926
2.871

1998

2.684
5.624
4.629

-
714

CONSOLIDADO
1999

1.133
5.852
7.671
1.926
2.570

19.152
5.719

24.871

Longo Longo
prazo Encargos Circulante prazo

12.740 63.435

237 15.994
12.977 79.429

10.537
17.781

827
3.410 49.357 29.145
3.504 62.334 108.574

CONSOLIDADO

Moeda nacional:
ELETROBRAS
BNDES
Outros

Moeda estrangeira:
Deutsche Bank
Secretaria do Tesouro Nacional
Outros

TOTAL

1999

Encargos

162
643
579

1.384

725
1.355

Circulante

20.574
764

26.611
47.949

3.437
561
918

Longo
prazo

60.023
51.143
16.567

127.733

30.933
25.757

2.080
3.464

4.916 56.690
52.865 184.423

a) Os financiamentos concedidos pela ELETROBRAS destinam-se ao programa de geração e distribuição. As parcelas
de amortizações estão programadas até 15 de agosto de 2022 e incidem atualização monetária, encargos e taxas
de juros de 5% a 10% a.a.;
b) As obrigações vinculadas ao financiamento contratado junto à ELETROBRAS para construção da Usina Hidrelétrica



de Costa Rica estão sendo apresentadas como redução das dívidas de curto e longo prazos, tendo em vista a
transferência do financiamento para a Costa Rica Energética Ltda.;
c) O financiamento concedido pelo o BNDES destina-se ao financiamento do programa de distribuição. A taxa de
juros está vinculada à Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, mais "spread" de 3,88%, com carência de 24 meses
e amortização em 78 parcelas mensais a partir de setembro de 2001;
d) O financiamento concedido pelo DEUTSCHE BANK está vinculado à construção da Usina Termelétrica Modular de
Campo Grande e incidem variação cambial, encargos, imposto de renda e taxas de juros de 6,61% a.a. e amortização
programada até 30 de abril de 2010;
e) 0 financiamento do STN (DMLP/BEA) destinou-se ao programa de investimento em Linhas e Subestações de
distribuição e incidem variação cambial, encargos, e taxas de juros de 5% a 6,5% a.a.;
f) Sobre os Outros empréstimos em moeda nacional, R$ 17.049 estão indexados pelo INPC e encargos de 10%
a.a. com amortização prevista até junho de 2008 e o restante R$ 29.129 a juros de mercado;
g) Composição dos empréstimos e financiamentos por tipos de moeda.

1999 1998
Moeda nacional
Moeda Estrangeira
TOTAL

169.251
61.606

230.857 170.908

92.406
78.502

h) Os principais indicadores utilizados para a atualização de empréstimos tiveram as seguintes variações percentuais:

Moedas/ Indicadores
US$ x R$
IGP-M
INPC
TJLP

O vencimento das parcelas a curto e longo prazos pode ser demonstrado como segue:

1999 1998
48,01%
20,10%
8,43%

12,50%

8,
1,
2,
11,

27%
78%
49%
65%

Vencimento
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Após 2010
TOTAL

j) De acordo com a Instrução Geral n2 36, do Plano de Contas do Serviço Público de Energia Elétrica e a Instrução
CVM ne 193, de 11 de julho de 1996, foram transferidos para o ativo imobilizado em curso os seguintes valores:

Nacional
47.273
23.074
24.925
16.179
12.975
10.443
11.044
11.752
4.398
637
637

5.914
169.251

Tipo de moeda
Estrangeira

4.916
4.119
4.119
4.281
5.406
5.406
5.145
4.884
4.884
4.723
1.125

12.598
61.606

Total
52.189
27.193
29.044
20.460
18.381
15.849
16.189
16.636
9.282
5.360
1.762

18.512
230.857

Produção Distribuição Total
Encargos financeiros totais
(-) Transferência para o imobilizado em curso
Efeito líquido no resultado
Efeitos inflacionários totais
(-) Transferência para o imobilizado em curso
Efeito líquido no resultado

3.593
(1.972)
1.621
9.581

(7.651)
1.930

42.954
(6.612)
36.342
44.583
(1.850)
42.733

46.547
(8.584)
37.963
54.164
(9.501)
44.663



12 - COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS

Contas a pagar:
ESCELSA
MAGISTRA
TOTAL

1999

967
116.307
117.274

1998

5.992
52.605
58.597

As operações com a MAGISTRA referem-se a contratos de mútuo, com vencimento em outubro de 2001, celebrados
com base em taxas usuais de mercado. Os encargos financeiros correspondentes R$ 24.750, estão apresentados
como despesas financeiras - encargos de dívidas.
As operações com a ESCELSA correspondem basicamente a repasses de custo a ser reembolsado pela ENERSUL.

13 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

1999 1998

Contingência
Longo prazo:
Trabalhista
Cíveis
Fiscais
TOTAL

Valor da
No

exercício

4.053
(3.555)

498

Provisão

Acumulada

5.977
3.154

10.093
19.224

Depósito
Judicial

1.213
22

5.385
6.620

Valor da
No

exercício

976
2.454

3.430

Provisão

Acumulada

2.852
7.029

22.778
32.659

Depósito
Judicial

677
10

463
1.150

A Sociedade havia ingressado em juízo contra a União Federal argüindo a inconstitucionalidade da cobrança de
COFINS sobre o faturamento, tendo em vista o disposto no parágrafo 32 do artigo 155 da Constituição Federal,
tendo obtido liminar em mandado de segurança, sem a obrigatoriedade de depositar em juízo os valores questionados.
Em 01 de julho de 1999 o plenário do Supremo Tribunal Federal - STF julgou que é constitucional a cobrança da
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS sobre empresas de distribuição de combustíveis,
de energia, telecomunicações e mineração. Considerando que não houve depósito judicial prévio dos valores
questionados, a Sociedade, usando os benefícios da Medida Provisória 1.858-6, de 28/06/99, recolheu em julho,
a parcela de R$ 20.899, tendo sido apurada uma receita financeira de R$ 4.202.
Parte da despesa de constituição da provisão para contingências relacionada com contingências fiscais está
apresentada na demonstração do resultado como deduções à receita operacional - PIS e COFINS.

14 - OBRIGAÇÕES VINCULADAS À CONCESSÃO

Contribuição do consumidor
Doações e subvenções
Participação da União e do Estado MS
TOTAL

1999
12.153
64.243

2.149
78.545

1998
10.938
63.307
2.344

76.589

As contribuições de consumidores referem-se aos recursos recebidos para possibilitar a execução de
empreendimentos necessários ao atendimento de pedidos de fornecimento de energia elétrica.
Em virtude de sua natureza, tais recursos não representam obrigações financeiras efetivas e, dessa forma, não
devem ser incluídas como exigibilidades para fins de determinação de indicadores econômico - financeiros.

15 - CAPITAL SOCIAL E RESERVAS
O capital social em 31 de dezembro de 1999 e 1998 eqüivale a R$ 463.415. Estatutariamente a Sociedade está
autorizada a operar com um capital de até 25.000.000 mil de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal e
com direito a voto e até 50.000.000 mil de ações preferenciais "A" ou "B", ambas nominativas, sem valor nominal



e sem direito a voto. Deste total estão subscritas e integralizadas 53.137.012 mil de ações, sendo 20.754.648
mil ordinárias, 344.697 mil preferenciais "A" e 32.037.667 mil preferenciais "B", com a seguinte composição
acionária percentual em 31 de dezembro de 1999:

Acionistas ON PNA PNB TOTAL
Magistra Participações S.A.
Cypress Corporation
Pacific Overs Corporation Ltd.
Fundação ENERSUL
Outros
TOTAL

Composição das reservas de capital e de lucros:

RESERVAS DE CAPITAL
Juros de obras em andamento
TOTAL
RESERVA DE LUCROS
Legal
Retenção de lucros
TOTAL

No exercício de 1999, tendo em vista a apuração de prejuízos, não foram distribuídos dividendos. Em 1998 a
sociedade distribuiu dividendos eqüivaientes a R$ 0,18 por lote de mil ações, calculado como segue:

87
3
6
1
0

100

,86
,35
,17
,77
,85
,00

75
2

22
100

,82
,03

,15
£0

50,40
29,94
12,59
1,14
5,93

..100,00

1999

9.005
9.005

-

-

65,20
19,38
10,00
1,38
4,04

_100,_00

1998

11.009
11.009

2.060
29.351
31.411

Lucro líquido do exercício
Prejuízos acumulados
Reserva legal
Lucro base para cálculo dos dividendos
Dividendos - 25%

16 - FORNECIMENTO E SUPRIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

1998
125.252
(84.057)

(2.060)
39.135

9.784

CONTROLADORA

Residencial
Industrial
Comércio, Serviços e Outras Atividades
Rural
Poder Público
Iluminação Pública
Serviço Público
Consumo próprio
Fornecimento não Faturado

Suprimento
Convencional
Curto Prazo

ICMS
TOTAL

N2 de Consumidores M W h
1999 1998

429.373
4.725

46.078
31.769
4.910

93
572
161

412.458
4.632

44.100
27.579
4.763
236
565
166

517

517

517

.681

3

3
.684

-
.684

494.

494.

494.

499

2

2
501

-
501

1999
934.539
481.057
508.534
262.461
128.818
150.377
132.107
8.374

1998
909.110
465.196
480.286
231.817
119.458
176.547
125.397

7.896

2.606.267 2.515.707

27.497 28.163

27.497 28.163
2.633.764 2.543.870

R$mil
1999 1998

163.047
47.444
74.632
22.060
18.327
12.580
9.858

138.090
41.116
65.085
18.439
15.775
13.672
8.516

2.633.764 2.543.870

1.467
349.415

3.195
4.955
8.150

357.565
(62.668)
294.897

(539)
300.154

2.384
2.428
4.812

304.966
(54.257)
250.709



1999

688

(5.294)
(34.691)
(39.297)
12.968

(26.329)

31/03/1999

924

(3.197)
(36.407)
(38.680)
12.764

(25.916)

17 - VARIAÇÕES CAMBIAIS
Em 13 de janeiro de 1999, o Governo Federal extinguiu a banda cambial, desvalorizando o real frente ao dólar norte
- americano. Em função da adoção desta política foi editada a Medida Provisória na 1.818, de 25/03/99, convertida
na Lei n2 9.816, de 23/08/99. A referida Lei, bem como a Deliberação CVM ns 294, de 26/03/99, permitiram o
registro contábil como ativo diferido, para amortização em até 4 anos, do resultado líquido negativo decorrente dos
ajustes em reais de obrigações e créditos, efetuado em virtude da variação nas taxas de câmbio ocorrida no trimestre
findo em 31/03/99. A Sociedade, contudo, por considerar que a apropriação das variações cambiais no ativo diferido
não reflete de forma mais adequada os princípios contábeis geralmente aceitos no país e no exterior, optou por
registrar tais variações cambiais diretamente no resultado do exercício. Apresentamos, a seguir, os efeitos nos
resultados, do primeiro trimestre e do exercício de 1999, decorrentes da adoção da nova política cambial:

RECEITAS FINANCEIRAS
Aplicações em dólare
DESPESAS FINANCEIRAS
Variação cambial encargos
Variação cambial principal

I. renda e contribuição social - crédito tributário
Efeito líquido no resultado

18 - PLANO DE APOSENTADORIA
A Sociedade é patrocinadora da FUNDAÇÃO ENERSUL, sociedade civil sem fins lucrativos, que tem por finalidade
principal a complementação dos benefícios concedidos pela previdência oficial aos empregados da sociedade. Na
qualidade de patrocinadora, a Sociedade contribui com uma parcela proporcional à dos participantes da FUNDAÇÃO
ENERSUL, em função dos planos de benefícios, limitada a 7% da folha de pagamento. No exercício de 1999, a
ENERSUL contribuiu com R$ 1.819.
A patrocinadora tem o compromisso em potencial junto à FUNDAÇÃO ENERSUL, representado pelo custo suplementar
correspondente à parcela a amortizar relativa ao tempo de serviço anterior à criação da Fundação, considerado
como tempo de contribuição, e que está sendo amortizada por taxa suplementar ao longo dos próximos 14 anos
e 9 meses. 0 valor estimado deste compromisso a ser incorrido ao longo do período, em 31 de dezembro de 1999,
é da ordem de R$ 24.879.
Apresentamos, a seguir, a demonstração comparativa das Reservas:

1999 1998
RESERVAS TÉCNICAS
RESERVAS MATEMÁTICAS:
Benefícios concedidos
Benefícios a conceder
Reservas a amortizar

SUPERÁVIT TÉCNICO
Reserva de contigências
FUNDOS

TOTAL

19 - REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
Na rubrica de pessoal encontra-se incluído o valor de R$ 2.281 (R$ 1.172 em 1998), referente à remuneração dos
administradores.

32.807
23.485

(24.879)
31.413

69.284
1.670

70.954
102.367

30.245
31.985
(27.027)
35.203

38.713
1.244

39.957
75.160



20 - SEGUROS
A Sociedade conta com seguros com cobertura determinada em bases técnicas que levam em conta a natureza e
o grau de risco, por valores considerados suficientes para a cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros
com bens do ativo permanente e dos estoques.

21 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS
A Comissão de Valores Mobiliários - CVM, através da Instrução n2 235, de 23 de março de 1995, estabeleceu
mecanismo para divulgação, em nota explicativa, do valor de mercado dos instrumentos financeiros, reconhecidos
ou não nas demonstrações contábeis.
Nas demonstrações contábeis da ENERSUL, destaca-se como instrumento financeiro títulos e valores mobiliários
representados por ELET'S, que, conforme mencionado na nota explicativa 5, já estão registrados ao valor de mercado.



Anexo I - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 3 1 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)

Variações em Ativos e Passivos não Circulantes -
Cauções e depósitos vinculados
Outros

(7.720) (21.425)

(5.469)
(17.470)
(22.939)

(2.214)Disponibilidades Oriundas de Atividades Operacionais
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -
Adições ao Imobilizado (77.794)
Adições ao Investimento (8.324)
Contribuições do consumidor e doações 1.956
Disponibilidades Aplicadas em Atividades de Investimento
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -Empréstimos e financiamentos
Encargos de divida
Coligadas e controladas ou controladoras
Recursos para aumento de capital
Debentures
Dividendos (9.781)
Disponibilidades Oriundas (Aplicadas) de Atividades de Financiamento 75.031
Redução Líquida nas Disponibilidades (11.345)
Disponibilidades no Início do Período 48.183
Disponibilidades no Fim do Período 36.838

(12.093)
10.339
(1.754)
29.523

(80.622)

3.994

(69.679)

(37.022)
(84.127)
132.310

48.183

DAS OPERAÇÕES -
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
às atividades oriundas de:
Atividades Operacionais -
Variação monetária, cambial e encargos de longo prazo
Depreciação e Amortização
Bens baixados
Equivalência patrimonial
Contingências
Participação minoritária no resultado
RIC capital próprio
Crédito tributário a longo prazo

Variações em Ativos e Passivos Circulantes -
Consumidores e revendedores
Devedores diversos
Estoque
Outros créditos
Despesas antecipadas
Fornecedores
Folha de pagamento
Tributos e contribuições sociais
Obrigações estimadas
Encargos do consumidor
Outros

CONTROLADORA
1999

(37.803)

35.701
39.506

5.964
(1.513)

498
-
-

(13.908)
28.445

(5.863)
(5.322)

1.303
(7.912)

-
6.174
(162)

1.948
445
947
722

1998

125.252

389
39.028
12.703

-
3.430

-
-

(128.100)
52.702

(2.491)
(628)

(2.850)
2.271

(35)
1.412
(247)

1.577
(24.519)

1.967
2.118

CONSOLIDADO
1999

(37.803)

35.701
40.135

5.964

498
4 3 1

(1.064)
(13.908)

29.954

(6.164)
(5.322)

1.048
(7.912)

(7)
6.220
(162)

1.972
476
947
8 6 1

(8.043)

(5.469)
(17.470)
(22.939)

(1.028)

(79.973)
(8.324)

1.956

(84.162)
51.027

(142)
33.927

_

(76.628)
(17.965)

(7.975)
58.597

(86.341)
51.674

(40)
33.927

1.222

(9.781)
77.002

(10.367)
48.183
37.816

(10.367)



Anexo II - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR ATIVIDADE DO EXERCÍCIO FINDO
EM 3 1 DE DEZEMBRO DE 1999

(Em milhares de reais, exceto o lucro por ação)

RECEITA OPERACIONAL
Fornecimento de energia elétrica
Suprimento de energia elétrica
Outras

Deduções à receita operacional
Quota para Reserva Global de Reversão
Impostos e contribuições sobre a receita

Receita operacional liquida
DESPESA OPERACIONAL
Pessoal
Material
Combustível para produção de energia elétrica
Serviço de terceiro
Compensação financ. p/utilização de recursos hídricos
Energia elétrica comprada para revenda
Transporte de potência elétrica
Quota para a Conta de Consumo de Combustível
Depreciação e amortização
Provisão para contingências
Outras despesas

RESULTADO DO SERVIÇO
RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO OPERACIONAL
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
PREJUÍZO ANTES DA CONT. SOCIAL E IMP. DE RENDA
Contribuição social
Imposto de renda
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
PREJUÍZO POR LOTE DE MIL AÇÕES - R$

GERAÇÃO DISTRIBUIÇÃO TOTAL

11.277
-

1.922
13.199

(287)
(2.518)
(2.805)
10.394

(2.321)
(275)

(2.535)
(776)
(254)

-
-
-

(1.646)
(23)

(192)
(8.022)
2.372

69
(3.206)
(765)
34

(731)
168
468
(95)

-

338.138
8.150
6.822

353.110

(7.618)
(73.282)
(80.900)
272.210

(43.395)
(6.311)

-
(18.634)

-
(105.233)
(26.135)
(9.359)

(37.860)
(475)

(6.836)
(254.238)

17.972
1.444

(69.489)
(50.073)

(907)
(50.980)

3.499
9.773

(37.708)
(0,71)

349.415
8.150
8.744

366.309

(7.905)
(75.800)
(83.705)
282.604

(45.716)
(6.586)
(2.535)

(19.410)
(254)

(105.233)
(26.135)
(9.359)

(39.506)
(498)

(7.028)
(262.260)

20.344
1.513

(72.695)
(50.838)

(873)
(51.711)

3.667
10.241

(37.803)
(0,71)



PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Ao Conselho de Administração e Acionistas da Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. - ENERSUL:

(1) Examinamos os balanços patrimoniais individuais (controladora) da EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO
DO SUL S.A. - ENERSUL em 31 de dezembro de 1999 e 1998 e o balanço patrimonial consolidado levantado em
31 de dezembro de 1999, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e
das origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a
responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas
demonstrações contábeis.

(2) Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam: (a) o planejamento
dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles
internos da Sociedade; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os
valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais
representativas adotadas pela Administração da Sociedade, bem como da apresentação das demonstrações
contábeis tomadas em conjunto.

(3) Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo (1) representam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Empresa Energética de Mato Grosso do Sul
S.A. - Enersul individual em 31 de dezembro de 1999 e 1998 e consolidada em 31 de dezembro de 1999, o
resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos
referentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação
societária.

Campo Grande, 21 de janeiro de 2000
ARTHUR ANDERSEN S/C - CRC-2-SP-123-S-MS

Fernando Marotta - Sócio-Diretor Responsável - Contador - CRC-1-RJ-12.214"S"

PARECER DO CONSELHO FISCAL

De acordo com as disposições legais e estatutárias os infra-assinados, membros do Conselho Fiscal da Empresa
Energética de Mato Grosso do Sul S.A - ENERSUL, examinaram as Demonstrações Contábeis do exercício findo em
31 de dezembro de 1999. Tendo apreciado, ainda, o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores
Independentes, bem como as informações e os esclarecimentos por eles prestados, são de opinião que as
mencionadas Demonstrações refletem a situação patrimonial e financeira da Companhia e o resultado de suas
operações, estando, assim, tais documentos em condições de serem submetidos à apreciação e conseqüente
aprovação dos Senhores Acionistas, em Assembléia Geral.
Campo Grande - MS, 20 de março de 2000.
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DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM 3 1 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)

1 - RECEITAS
Vendas de mercadorias, produtos e serviços
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Não operacionais

2 - iNSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Custo da energia comprada
Serviços de terceiros
Materiais
Combustvel para produção de energia elétrica
Outros custos operacionais

3 - VALOR ADICIONADO BRUTO
4 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO
6 -VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras

7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Pessoal e encargos e benefícios
Impostos, taxas e contribuições
Juros e aluguéis
Dividendos
Lucros (prejuízos) retidos

1999

366.309
(2.366)
(873)

363.070

(131.368)
(19.410)
(6.587)
(2.534)
(4.457)

(164.356)
198.714
(39.506)
159.208

1.513
13.078
14.591

173.799

35.974
89.752
85.876

(37.803)
173.799

CONTROLADORA
%

21%
52%
49%
0%

- 22%
100%

1998

314.757
(4.322)
(7.488)

302.947

(103.459)
(17.048)
(4.697)
(1.669)
1.626

Í125.247)
177.700
(39.028)
138.672

23.580
23.580

162.252

37.042
(46.140)
46.098
9.784

115.468
162.252

%

23%
-28%
28%
6%

71%
100%
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BALANCE SHEETS AS OF DECEMBER 31
(In thousands of Brazilian reais)

(Translation of the report originally issued in Portuguese. See Note 22 to the financial statements)

A S S E T S

CURRENT
Cash and banks
Accounts receivable
Other accounts receivable
Marketable securities
Property, plant and equipment to be divested
Other credits
Allowance for doubtful accounts
Material and supplies
Prepaid expenses

LONG-TERM ASSETS
Advance to suppliers
Escrow
Escrow deposits
Property, plant and equipment to be sold
Deferred income tax
Other

PERMANENT ASSETS
Investments
Property, plant and equipment

TOTAL ASSETS

COMPANY
1999

2,773
44,982
12,258
34,065
10,566
6,968

(1,124)
4,820

-
115,308

2,369
6,620

30,933
142,008
8,183

190,113

10,149
665,680
675,829

981.250

1998

2,919
41,479
6,936

45,264
-

9,587
(3,484)
6,123

35
108,859

12,093
1,682
1,150

-
128,100

5,272
148.297

312
649,502
649,814

906.970

CONSOLIDATED
1999

2,774
44,982
12,258
35,042
10,566
6,922

(1,124)
5,075

7
116,502

2,369
6,620

30,933
142,008
8,183

190,113

312
690,277
690,589

997.204

The accompanying notes are an integral part of these balance sheets.



BALANCE SHEETS AS OF DECEMBER 31
(In thousands of Brazilian reais)

(Translation of the report originally issued in Portuguese. See Note 22 to the financial statements)

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

CURRENT LIABILITIES
Suppliers
Accrued interest and fees
Accrued taxes and social contributions
Dividends
Loans and financing
Accrued obligations
Regulatory charges payable
Other

LONG-TERM LIABILITIES
Loans and financing
Affiliates and subsidiaries
Provision for contingencies
Other

Obligations related to concessions

MINORITY INTEREST
SHAREHOLDERS' EQUITY
Capital stock
Capital reserves
Income reserves

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

COMPANY
1999

25,172
3,362
11,578

5
52,189
4,141
6,105
10.097

112,649

178,668
117,274
19,224
2,470

317,636
78,545

396,181

463,415
9,005

-
472,420
981,250

1998

18,998
3,504
9,630
9,786
62,334
3,696
5,158
9.537

.122,643

108,574
58,597
32,659
2,073

201,903
76,589

278,492

463,415
11,009
31,411
505,835
906,970

CONSOLIDATED
1999

24,871
3,464
11,602

5
52,865
4,172
6,105
10.236

113,320

184,423
117,274
19,224
2,470

323,391
78,545

401,936
9,528

463,415
9,005

-
472,420
997,204

The accompanying notes are an integral part ot these balance sheets.



STATEMENTS OF INCOME FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 3 1
(In thousands of Brazilian reais, except for income (loss) per thousand shares)

(Translation of the report originally issued in Portuguese. See Note 22 to the financial statements)

COMPANY
1999 1998

CONSOLIDATED
1999

OPERATING REVENUES
Electricity sales to final customers
Electricity sales to distributors
Other revenues

Deductions from operating revenues
Overall reserve for reversion quota - RGR
State VAT (ICMS)
PIS aná CORNS
Municipal service tax

Net operating revenues
OPERATING EXPENSES
Personnel
Material
Third party services
Fuel for electric energy production
Financial compensation for use of hydroelectric resources
Electricity purchase for resale
Wheeling of electric power
Fuel usage quota - CCC
Depreciation and amortization
Provision for contingencies
Other

Income from operations
EQUITY IN SUBSIDIARIES
FINANCIAL REVENUES (EXPENSES)
Income from temporary cash investments
Increase in overdue collections
Monetary variation - electricity purchase
Monetary and exchange variation on loans and financing
Monetary variation on debentures
Interest on loans and financing
Interest on debentures
Other

Operating profit (loss)
NONOPERATING REVENUES
NONOPERATING EXPENSES
Nonoperating income (loss), net
INCOME (LOSS) BEFORE SOCIAL CONTRIBUTION
AND INCOME TAXES
Social contribution
Income tax

MINORITY SHARE IN PROFIT
NET INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
Income (loss) per thousand shares

349,415 300,154
8,150 4,812
8.744 9.791

366,309 314,757

(72,695)
(50,838)

2,211
(3,084)

(873)

(51,711)
3,667

10,241
(37,803)

(20,899)
4,640
3,417

(10,905)
(7,488)

(2,848)
23,300

104,800
125,252

(37,803) 125,252
2.36

349,415
8,150
8.744

366,309

(7,905)
(62,668)
(12,954)

(178)
(83,705)
282.604

(45,716)
(6,587)

(19,410)
(2,534)
(254)

(105,233)
(26,135)
(9,359)

(39,506)
(498)

Í7.028)
(262,260)

20.344
1.513

9,019
2,952

(1,363)
(44,663)

-
(37,963)

-
(617)

(6,727)
(54,257)
(8,180)

(14)
(69,178)
245.579

(41,968)
(4,697)

(17,048)
(1,669)
(257)

(92,621)
(10,838)
(6,691)

(39,028)
(3,430)
(1.793)

(220,040)
25.539

11,451
4,437
(283)

(7,221)
(1,174)

(23,941)
(7,624)
3.456

(7,905)
(62,668)
(13,033)

(178)
(83,784)
282.525

(45,716)
(6,594)

(20,099)
(2,534)
(284)

(102,235)
(26,135)
(9,359)

(40,135)
(498)

(7.032)
(260.621)

21.904
_

9,119
2,952

(1,363)
(44,804)

-
(38,451)

-
357

(72,190)
(50,286)

2,211
(3,084)

(873)

(51,159)
3,611

10,176
(37,372)

(431)

The accompanying notes are an integral part ot these statements.



STATEMENTS OF CHANGES IN FINANCIAL POSITION AS OF DECEMBER 3 1
(In thousands of Brazilian reais)

(Translation of the report originally issued in Portuguese. See Note 22 to the financial statements)

COMPANY CONSOLIDATED
1999 1998 1999

SOURCES OF FUNDS:
From operations:
Income (loss) for the year
Expenses (revenues) with no impact on net working capital:
Monetary and exchange variation on long-term
Depreciation and amortization
Disposal of property, plant and equipment
Deferred income tax
Equity in subsidiaries
Minority share in profit
Remuneration on construction work in progress
Provision for contingencies

From shareholders:
Credits for capital increase
Affiliates and subsidiaries

From third parties:
Loans and financing
Consumers' contribution and donations
Other

Total sources of funds
APPLICATIONS OF FUNDS:
Increase in long-term assets
Property, plant and equipment
Investments
Transfer from long-term liabilities to current liabilities
Proposed dividends
Total applications of funds
Increase (decrease) in working capital
Variation of working capital
Current assets
At beginning of year
At end of year

Current liabilities
At beginning of year
At end of year

Increase (decrease) in working capital

(37,803) 125,252 (37,803)

35,701
39,506
5,964

(13,908)
(1,513)

498
28,445

33.927
33.927

87,842
1,956
397

90,195
152,567

23,336
77,794
8,324

26,670

136,124
16,443

108,859
115,308

6,449

122,643
112,649
(9,994)

_ ...16,443

389
39,028
12,703

(128,100)

3,430
52,702

58.597
58.597

26,830
3,994
(710)

30,114
141,413

1,044
80,622

64,186
9,784

155,636
(14,223)

189,253
108,859
(80,394)

188,814
122,643
(66,171)
(14,223)

35,701
40,135
5,964

(13,908)

431
(1,064)

498
29,954

1,222
33.927
35.149

87,813
1,956
397

90,166
155,269

23,336
79,973
8,324

26,670

138,303
16,966

108,859
116,502
7,643

122,643
113,320
(9,323)
16,966

The accompanying notes are an integral part ot these statements.



STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 3 1

(In thousands of Brazilian reais, unless otherwise indicated)
(Translation of the report originally issued in Portuguese. See Note 22 to the financial statements)

CAPITAL CAPITAL CAPITAL RETAINED
STOCK RESERVES INCOME EARNINGS TOTAL

BALANCE AS OF DECEMBER 31 , 1997
Remuneration on construction work in progress
Net income for the year
Proposed appropriation of profits:
Legal reserve
Retained earnings reserve
Proposed dividends (R$0,18 per thousand shares)
BALANCE AS OF DECEMBER 31 , 1998
Remuneration on construction work in progress
Loss for the year
Absorption of loss (*)
BALANCE AS OF DECEMBER 31 , 1999

(*) As per article 200 of Law no. 6,404/76, management has proposed the portion of the net loss for 1999 that
exceeds the amount of income reserves be absorved into capital reserves.

The accompanying notes are an integral part ot these statements.

463

463

461

,415

,415

,415

6
4

11
4

(6,
9

,593
,416

,009
,388

392)
,005

2,060
29,351

31,411

(31,411)
-

(84,057)

125,252

(2,060)
(29,351)
(9J84)

(37,803)
37.803

-

385,951
4,416

125,252

(9,784)
505,835
4,388

(37,803)

472,420



NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 3 1 , 1999 AND 1998

(In thousands of Brazilian reais, except as otherwise noted)
(Translation of the report originally issued in Portuguese. See Note 22 to the financial statements)

1 - THE COMPANY AND ITS OPERATIONS
EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - ENERSUL is a public Brazilian corporation engaged in the
generation, transmission and distribution of electric energy in the State of Mato Grosso do Sul, covering 72 of the
77 municipalities within 330 thousand km2 or approximately 92% of the total area of the State.
ENERSUL is the majority shareholder of Costa Rica Energética Ltd a., which is the company responsible for the
construction and operation of UHE Costa Rica.
The majority shareholder is MAGISTRA Participações S.A., controlled by ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS
S.A. - ESCELSA.

2 - PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS
The accompanying financial statements were prepared in accordance with accounting practices set forth by the
Brazilian corporate law and specific legislation applicable to electric utility concessionaires established by Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL and regulations of the Brazilian Security Commission ("CVM").
Law no. 9,249/95 eliminated the adoption of any monetary restatement method for the financial statements, both
for fiscal and corporate purposes; accordingly, permanent assets, shareholders' equity and obligations related to
the concession are updated only until December 31, 1995, based on the official monetary restatement method
implemented at the time.
In addition to the above-mentioned financial statements, Attachments I and II to the notes to the financial statements
contain the cash flow statement and the breakdown of results per activity, respectively. This breakdown of results
per activity was prepared in accordance with ANEEL's instructions.

3 - PRINCIPAL ACCOUNTING PRACTICES
3.1 - Financial Statements for the Holding Company
a) Marketable securities - are represented by public and private securities and by fixed income funds. Related
costs and accrued income are recorded respectively up to the closing date of the balance sheet, with necessary
provisions made for devaluation to reflect market values, when applicable;
b) Accounts receivable - include the supply of electric energy both billed and unbilled to customers as of December
31, accounted for on the accrual basis, and include charges for late payments by customers;
c) Allowance for doubtful accounts - recognized based on the Company's expected losses related to accounts
receivable for business related activities.
d) Materials and supplies - materials and supplies are recorded as current assets based on average purchase
cost. Materials earmarked for construction are included in property, plant and equipment;
e) Investments - the equity investments in the controlled company Costa Rica Energética Ltda. are stated based
on the equity adjustment method. The other investments are stated at cost plus monetary restatement, until
December 31, 1995.
f) Property, plant and equipment - stated at the acquisition or construction cost, monetarily restated until December
31, 1995, less accumulated depreciation at rates applicable to the electric energy sector. In accordance with the
General Instructions n2 35 and 36 of the Accounting Standards for Public Electric Utilities, interest and other
financing charges and inflationary effects related to third party financing, which have been accounted for in the
property, plant and equipment under construction, are recorded within this subgroup as costs. The same procedure
was adopted for the calculation of interest on shareholders' equity used for the financing of projects under construction,
in accordance with Public Electric Utilities Service regulations. Interest on shareholders' equity is calculated according
to Long-term Interest Rates - (TJLP) and is credited directly to capital reserves.
g) Assets and liabilities denominated in foreign currencies subject to indexation - such items are subject to
restatement because of exchange and monetary variations for contractual or legal reasons, and are updated to the
closing date of the balance sheet. Foreign currency liabilities are converted to reais according to the exchange
rates used by the Brazilian Central Bank. The net result from these restatements is reflected in the income statement.



h) Income tax and social contribution - during the period, the Company accrued tax credits at rates of 25% for
income tax and 8% for social contribution tax. There were no provisions made for income tax or social contribution
tax, as there was no taxable income.
i) Obligations related to the concession - represented by contributions received by consumers exclusively for the
purpose of investment in electric energy distribution, stated at cost, monetarily restated until December 3 1 , 1995
and considered as property, plant and equipment.
j) Pension plans - the Company is the sponsor of Fundação Enersul to manage pension funds for its employees.
The costs associated with pension plans are accrued when the contributions to the fund become due and are
based on mathematical reserves actuarially determined. Employee profit sharing is registered in the statement of
income.
k) Earnings (loss) per share - these amounts are calculated based on the number of shares outstanding at the
balance sheet closing date.
I) Revenue recognitions - revenue for all services are recognized when earned. Billing to all customers is made on
a monthly basis according to the reading calendar. Unbilled revenues, corresponding to the period between the
date of the last reading and the end of the month, are estimated and recognized as revenue in the month in which
the energy was consumed.

3.2 - Consolidated Financial Statements
The consolidated financial statements include the balance sheets, statements of income, and statements of changes
in financial position for the period ended December 31,1999 for ENERSUL and its subsidiary COSTA RICA ENERGÉTICA
LTDA.
Consolidated financial statements were not prepared in 1998 as operations at the subsidiary began in 1999.
The main consolidation procedures adopted were as follows:
a) elimination of ENERSUL's investments in controlled subsidiaries;
b) elimination of account balances between ENERSUL and its subsidiary included in the consolidation;
c) recognition of the minority shareholders' participation in the balance sheets and statement of income.
The profit and the shareholders' equity at ESCELSA are equal to those of the consolidated group, as there was no
unearned income in the intercompany operations.

4 - ACCOUNTS RECEIVABLE

FINAL CUSTOMERS
Residential
Industrial
Commercial, services
and other activities
Rural
Public authority:
Federal
State
Municipal
Public lighting
Public service

WHOLESALE
TOTAL

Current

13,243
3,637

6,280
1,588

267
965
771

1,476
1.329

29,556
3.566

33,122

Past-due
up to 90 days

5,482
807

2,171
856

140
13

116
47

934
10,566

-
10,566

Past-due
over 90 days

152
132

856
68

78
-

7
-

1
1,294

1,294

1999

18,877
4,576

9,307
2,512

485
978
894

1,523
2.264

41,416
3,566

44,982

Total
1998

18,016
6,630

7,526
3,172

618
1,247
1,140
1,892

905
41,146

333
41,479



1999
2,259

31,806

34,065

COMPANY
1998

8,218
37,046

45,264

CONSOLIDATED
1999

2,259
31,806

977
35.042

5 - MARKETABLE SECURITIES

Banking deposit certificates
ELET's
Other
TOTAL

In January 1996, ENERSUL recognized as an asset marketable securities registered at CETIP (ELET950716)
arising from the positive balance of Recoverable Rate Deficit ("Conta de Recursos a Compensar" - CRC), owed
by the Federal Government. CRC's securitized balance is represented by 49,326 securities with an issue date of
July 16, 1995, restated by IGP-DI with no interest yields and full financial redemption on July 16, 2005.
The securities are registered at their face value in the amount of R$ 72,887 with a market adjustment of R$
31,806. The securities are recorded as a current asset due to their expected short-term realization.
During the year, the Company liquidated 19,435 ELET's at a market price of R$ 13,012, representing 46.46% of its
face value.

6 - PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT TO BE SOLD
As per Resolution no. 64, of April 15, 1999, ANEEL authorized ENERSUL to declare itself an "Independent Power
Producer", as a result of the construction of the first phase of the Campo Grande Modular Thermoelectric Plant,
with an installed capacity of up to 151,800 kW.
In light of Resolution no. 64/99 and due to the fact that negotiations are already underway for the divestment of the
plant, in 1999 the accrued costs associated with the plant were reclassified, totaling R$ 48,499. R$ 30,933 were
classified as long-term assets, and R$ 10,566 were classified as current assets, which corresponds to the original
value of R$17,566 less advances received totaling R$ 7,000.

7 - TAX CREDITS
The Company recorded tax credits both for income tax and social contribution taxes due to the net loss reported
during the period, as per the table below.

Tax loss
Temporary additions
Depreciation and amortization - Law no, 8,200/91

Statutory rate

Base for calculation of social contribution
Statutory rate

TOTAL

1999
392,162

55,724
12,280

460,166
25%

115,041
337,085

8%
26,967

142,008

1998
325,700

81,200
12,300

419,200
25%

104,800
291,250

8%
23,300

128,100

Effect on
the results

66,462
(25,476)

(20)
40,966

25%
10,241
45,835

8%
3,667

13,908

8 - INVESTMENTS

Equity investments:
Stated by the equity adjustment method:
Costa Rica Energética Ltda.
Project and studies and other investments
TOTAL

1999

9,837
312

10,149

COMPANY
1998

312
312

CONSOLIDATED
1999

312
312



Class of capital
Total quotas
Total quotas of ENERSUL
Participation (%)
Capital stock
Shareholders' equity
Net income
Investment
Equity income

1999
quotas

14,318,185
7,302,274

51%
14,318
19,365

880
9,837
1,513

Costa Rica Energética Ltda. was organized as a result of a project carried out by a consortium formed by
ENERSUL and DM Construtora de Obras Ltda. The Costa Rica plant has an installed capacity of 16 MW, and
initiated operations in September 1998 on an experimental basis. Costa Rica's sole business activity is the
generation of electric energy, which is sold entirely to the parent company.

9 - PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

IN SERVICE:
Generation
Distribution
Administration

(-) Accumulated depreciation
Generation
Distribution
Administration

UNDER CONSTRUCTION:
Generation
Distribution
Administration

TOTAL

1999

51,132
677,578
145.167
873.877

(34,580)
(244,732)

(24,034)
(303,346)

570.531

6,716
76,142
12.291
95.149

665,680

COMPANY
1998

50,248
633,458
135.659
819.365

(33,271)
(216,223)

(18,016)
(267,510)

551.855

20,840
68,573

8.234
97.647

649,502

Annual average rates
CONSOLIDATED of depreciation

1999

76,358
677,578
145,167
899,103

(35,209)
(244,732)

(24,034)
(303,975)

595.128

6,716
76,142
12.291
95.149

690,277

1999 (%)

2.69
4.38
6.17
4.57

Assets Related to the Concession
in accordance with articles 63 and 64 of Decree no. 41,019, of February 26, 1957, the assets and installations
used in the generation, transmission, and distribution of electric energy are related to these services, and cannot
be removed, sold, lent or given as mortgage guarantee without previous and explicit authorization of the Conceding
Authority. ANEEL Resolution no. 20 /99 regulates the divestiture of assets under the concession categorized as
part of Public Electric Utilities Services. This resolution pre-authorizes the divestiture of assets of no use to the
concession, as they become earmarked for liquidation. In addition, such proceeds from asset divestitures must be
deposited in a special purpose banking account and invested in the concession.
The Company holds concessions with the Public Electric Utilities Services Regulatory Agency to explore the generation
and distribution of electric energy in the State of Mato Grosso do Sul, throughout nearly all of its municipalities. The
concession was granted through a Decree dated December 3, 1997, published in the "Diário Oficial da União"
(Federal Official Gazette) on December 4, 1997, valid through December 4, 2027, and may be extended by legal
means.



10 - SUPPLIERS

Electricity suppliers:
ELETROSUL
GERASUL
ITAIPU
ONS
Other

Other suppliers
TOTAL

1 1 - LOANS AND FINANCING

Local currency:
ELETROBRAS
BNDES
Other

Foreign currency:
Delta Bank
Deutsche Bank
National Treasury Secretariat
Other

TOTAL

Local currency:
ELETROBRAS
BNDES
Other

Foreign currency:
Deutsche Bank
National Treasury Secretariat
Other

TOTAL

Charges

60
643
579

1,282

725
1,355

2,080
3,362

1999

1,133
5,852
7,671
1,926
2,871

19,453
5,719

25,172

1999

COMPANY

COMPANY

Principal
Current Long-term

19,898
764

26,611
47,273

3,437
561
918

4,916
52,189

54,268
51,143
16,567

121,978

30,933
25,757

56,690
178,668

1998

2,684
5,624
4,629

714
13,651

5,347
18,998

Charges

94
94

2,551
44

802
13

3,410
3,504

CONSOLIDATED

1998

1999

1,133
5,852
7,671
1,926
2,570

19,152
5,719

24,871

Principal
Current

12,740

237
12,977

47,825

291
1,241

49,357
62,334

Long-term

63,435

15,994
79,429

10,537
17,781

827
29,145

108,574

CONSOLIDATED

Charges

162
643
579

1,384

725
1,355

2,080
3,464

1999
Current

20,574
764

26,611
47,949

3,437
561
918

4,916
52,865

Long-term

60,023
51,143
16,567

127,733

30,933
25,757

56,690
184,423

a) Financing obtained through ELETROBRAS is allocated to the generation and distribution programs. Scheduled
amortization of the financing will continue through to August 15, 2022 and is subject to adjustments to account for
monetary variation and transaction taxes, with interest rates from 5% to 10%, per annum.
b) Obligations related to the ELETROBRAS financing for the construction of the Costa Rica Hydroelectric Plant are
presented as reductions to the long and short-term debt, so as to result in the eventual transfer of the debt to
Costa Rica Energética Ltda.
c) The BNDES obligation is utilized to finance the distribution program. The loan has long-term Interest Rates ("Taxa
de Juros de Longo Prazo - TJLP"), plus a 3.88% spread, a 24-month grace period and 78 monthly amortization



payments beginning September 2001.
d) The financing obtained through Deutsche Bank is linked to the construction of the Campo Grande Modular
Thermoelectric Plant, and is subject to adjustments to account for monetary variation, transaction taxes and income
tax. Interest rate on the loan is 6.61% per annum with amortization through April 30, 2010.
e) The financing from STN (DMLP/BEA) was directed to the Lines and Substations investment program for distribution,
and is subject to adjustments to account for monetary variation, transaction taxes with interest rates from 5% to
6.5% per annum.
f) As per the remaining real-denominated obligations, R$ 17,049 are indexed to the INPC and charges of 10% per
year, amortized through June 2008, and the remaining R$ 29,129 at market interest rates.
g) Breakdown of loans and financing per currency is as follows:

1999 1998
Local currency
Foreign currency
TOTAL

169,251
61,606

230,857

92,406
78,502

170,908

h) The percentage variation of the main indicators used for updating the loans and financing are as follows:
%

Currency and indicators
US$xR$
IGP-M
INPC
TJLP

1999
48.01
20.10
8.43

12.50

1998
8.27
1.78
2.49

11.65

i) Maturities of short and long-term installments are as follows:

Matu rites
Currency

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Após 2010
TOTAL

j) In accordance with General Instruction no. 36 of the Accounting Standards for Public Electric Utilities and CVM
Instruction no. 193, of July 11, 1996, the following amounts were incorporated into Property, Plant and
Equipment:

Local
47,273
23,074
24,925
16,179
12,975
10,443
11,044
11,752
4,398

637
637

5.914
169,251

Foreign
4,916
4,119
4,119
4,281
5,406
5,406
5,145
4,884
4,884
4,723
1,125

12.598
61,606

Total
52,189
27,193
29,044
20,460
18,381
15,849
16,189
16,636
9,282
5,360
1,762

18.512
230,857

Financial charges debited to income
(-) Transfer to property, plant and equipment
Net
Monetary and exchange variation charged to income
(-) Transfer to property, plant and equipment
Net

Generation
3,593

(1,972)
1.621
9,581

(7,651)
1.930

Distribution
42,954
(6,612)
36.342
44,583
(1,850)
42.733

Total
46,547
(8,584)
37.963
54,164
(9,501)
44.663



12 - AFFILIATES AND SUBSIDIARIES

1999 1998
Accounts payable:
ESCELSA 967 5,992
MAGISTRA 116,307 52,605
TOTAL 117,274 58,597

Transactions with MAGiSTRA refer to loan agreements, maturing in October 2001 , at prevailing market rates.
Corresponding financiai costs are presented as financial expenses - debt costs.
Transactions with ESCELSA refer to passed-through costs to be repaid by ENERSUL.

13 - PROVISION FOR CONTINGENCIES
1999 1998

Contingency
Long-term liabilities:
Labor claims
Civil litigation
Fiscal
TOTAL

Provision
In the year Accumulated

4,053
(3,555)

498

5,977
3,154

10,093
19,224

Escrow
deposits

1,213
22

5,385
6,620

In the

2

3

Provision
year Accumulated

976
,454

,430

2,
7;

22,
32,

,852
,029
,778
,659

Escrow
deposits

677
10

463
1,150

The Company filed a suit against the Federal Government, questioning the constitutionality of the collection of
COFINS taxes on revenues. The suit was based on paragraph 3, article 155 of the Federal Constitution. The
Company obtained a preliminary court injunction, which relieves the Company from depositing with the court the
amount under litigation.
On July 1, 1999, a Federal Supreme Court (STF) issued a ruling that upheld the constitutionality of the collection of
COFINS taxes (Contribution for Social Security Financing) from companies engaged in the distribution of fuel, electric
energy, telecommunications and mining.
With regard to the financial impact of this suit, and taking into consideration that the company was not required to
deposit with the court the amount under litigation, ENERSUL received, under the benefits of Provisional Measure
no. 1,858-6 of June 28, 1999, a payment in the amount of R$ 20,899, having realized a financial income of R$
4,202
A portion of the provision expense for contingencies related to "tax contingencies" appears on the income statement
as a deduction from operating revenue - PIS and COFINS.

14 - OBLIGATIONS RELATED TO CONCESSIONS

1999 1998
Consumer contributions 12,153 10,938
Donations and subsidies 64,243 63,307
State of MS and Federal participation 2,149 2,344
Total 78,545_ 76,589

Consumer contributions refer to funds received which were used for enterprises necessary to fulfill energy supply
requests. Due to the nature of the funds, such liabilities do not represent financial obligations, and as such, are
not recorded as liabilities when determining the financial ratios of the Company.

15 - CAPITAL STOCK AND RESERVES
Capital stock as of December 31, 1998 and 1999 amounted to R$463,415. In accordance with its bylaws, the
Company is authorized to operate with up to 25,000,000 common shares of no par value, but with voting rights,
and up to 50,000,000 preferred "A" or "B" shares, both of no par value and without voting rights. Of the total,
53,137,012 shares are subscribed and fully paid-in, with 20,754,648 common shares, 344,697 preferred "A"
shares, and 32,037,667 "B" shares, as per the following equity structure:



Shareholders ON
Magistra Participações S.A.
Cypress Corporation
Pacific Overs Corporation Ltd.
Fundação ENERSUL
Other
Total 100.00

PNA

100.00

PNB

100.00

TOTAL
87.86

3.35
6.17
1.77
0.85

75.82
2.03

-
-

22.15

50.40
29.94
12.59
1.14
5.93

65.20
19.38
10.00
1.38
4.04

100.00

Composition of capital reserves and income reserves:

CAPITAL RESERVE:
Remuneration on construction in progress
TOTAL
INCOME RESERVES:
Legal
Retained earnings
TOTAL

1999

9,005
9,005

1998

11,009
JL1.009

2,060
29,351
31,411

As a result of the net loss for 1999, dividends were not distributed. In 1998, dividends were distributed totaling
R$0.18 per thousand shares, based on the following calculation:

1998
Net income for the period (1998)
Accumulated losses
Legal reserves
Income base for dividend distribution
Dividends - 25%

16 - OPERATING REVENUES

Residential
Industrial
Commercial, service and other activities
Rural
Public authority
Public lighting
Public service
Own consumption
Unbilled revenues

Wholesale:
Conventional
Short-term

State VAT (ICMS)
TOTAL

Number of
1999

429,373
4,725

46,078
31,769

4,910
93

572
161

-
517,681

3
-

3
517,684

-
517,684

customers
1998

412,458
4,632

44,100
27,579

4,763
236
565
166

-
494,499

2
-

2
494,501

-
494.501

COMPANY

1999

934,539
481,057
508,534
262,461
128,818
150,377
132,107

8,374
-

2,606,267

27,497
-

27,497
2,633,764

-
2,633,764

MWh
1998

909,110
465,196
480,286
231,817
119,458
176,547
125,397

7,896
-

2,515,707

28,163
-

28,163
2,543,870

-
2,543.870

1999

163,047
47,444
74,632
22,060
18,327
12,580

9,858
-

1,467
349,415

3,195
4,955
8,150

357,565
(62,668)

...29A897

125,252
(84,057)

(2,060)
39,135

9,784

R$
1998

138,090
41,116
65,085
18,439
15,775
13,672

8,516
-

(539)
300,154

2,384
2,428
4,812

304,966
(54,257)

_250,709_



17 - EXCHANGE VARIATIONS
On January 13, 1999, the federal government removed the Brazilian exchange rate band, which resulted in a
devaluation of the real relative to the US dollar. As a result of this policy, the federal government issued Provisional
Measure no. 1,818 on March 25, 1999, which on August 23, 1999 was converted into Law no. 9,816. The
referred law, as well as CVM Deliberation no. 294 of March 26, 1999, allows for the deferment of the noncash
losses (for amortization of up to four years) incurred from the increase, in real terms, of liabilities and credits
resulting from the local currency devaluation that occurred at the end of the first quarter 1999. As the deferment of
such monetary variation losses does not adequately reflect generally accepted accounting practices in Brazil or
abroad, the Company opted to account for all the effects of the devaluation directly on the period's income statement.
The following table represents the net impact on the Company's earnings for the first quarter 1999 and the full year
1999 as a result of the devaluation during the period.

FINANCIAL REVENUES:
Investment in dollar denominated securities
FINANCIAL EXPENSES:
Exchange variation - interest
Exchange variation - principal

Income tax and social contribution -tax credit
Effect in the results of the year

1999

688

(5,294)
(34,691)
(39,297)

12,968
(26,329)

March 31, 1999

924

(3,197)
(36,407)
(38,680)

12,764
(25,916)

18 - PENSION PLAN
The Company is the sponsor of FUNDAÇÃO ENERSUL, a nonprofit organization, whose main purpose is to complement
the benefits granted by the official social security for the Company's employees. As a sponsor, the Company pays
a monthly installment proportional to that of the members of FUNDAÇÃO ENERSUL, limited to 7% of the total
payroll.
The sponsor has a commitment to FUNDAÇÃO ENERSUL, represented by the corresponding supplemental cost to
the amortization installment relative to time of service prior to the founding of the FUNDAÇÃO ENERSUL, considered
as contribution time, and which will be amortized by the supplemental rate during the next 14 years and 9 months.
The estimated amount to be accrued during the period, as of December 31, 1999 is approximately R$ 24,879.

The composition of Technical Reserves is as follows:

TECHNICAL RESERVES:
MATHEMATICAL RESERVES:
Benefits granted
Benefits to be granted
Reserves to be amortized

TECHNICAL SURPLUS:
Contingency reserve
Funds

TOTAL

1999 1998

32,807
23,485

(24,879)

30,245
31,985

(27,027)
31,413 35,203

69,284
1,670

70,954
102,367

38,713
1,244

39,957
75,160



19 - MANAGEMENT'S REMUNERATION
Personnel expenses include the amount of R$ 2,281 (R$ 1,172 in 1998), which refer to the management's
remuneration.

20 - INSURANCE
The Company maintains insurance based on analysis of the nature and degree of the Company's risk
exposure. The insurance is sufficient to cover potential losses related to damages to fixed assets and
material and supplies.

21 - FINANCIAL INSTRUMENTS
As per Rule 235 of March 23,1995, the CVM (Comissão de Valores Mobiliários) established a mechanism
for the disclosure of the market value of financial instruments by way of "notes to the financial
statements", regardless of their recognition on the financial statements.
Highlighted in ENERSUL's financial statements as financial instruments are ELET's, which, as mentioned
in Note 5, are already stated at their market value.

22 - EXPLANATION ADDED FOR TRANSLATION TO ENGLISH
These financial statements are presented on the basis of accounting principles established by the
Brazilian corporate law. Certain accounting practices applied by the Company and its subsidiary that
conform to generally accepted accounting principles in Brazil may not conform with generally accepted
accounting principles in other countries.



Attachment í - STATEMENTS OF CASH FLOWS AS OF DECEMBER 3 1
(In thousands of Brazilian reais)

(Translation of the report originally issued in Portuguese. See Note 22 to the financial statements)

COMPANY
1999 1998

CONSOLIDATED
1999

Operating activities
Net income (loss)
Adjustments to reconcile net income (loss) to cash provided by:
Operating activities:
Long-term monetary and exchange variation
Depreciation and amortization
Disposal of property, plant and equipment
Equity in subsidiaries
Provision for contingencies
Minority share in profit
Remuneration on construction work in progress
Deferred income tax

Changes in current assets and liabilities:
Accounts receivable
Other accounts receivable
Materials and supplies
Other credits
Prepaid expenses
Suppliers
Payroll cost
Accrued taxes and social contribution
Accrued obligations
Regulatory charges
Other

Changes in noncurrent assets and liabilities:
Escrow deposits
Other

Net cash provided by operating activities
Investing activities:
Additions to property, plant and equipment
Additions to investments
Consumers contributions - special liabilities
Net cash used in investing activities
Financing activities:
Loans and financing
Accrued interest and fees
Affiliates and subsidiaries
Credits for capital increase
Debentures
Dividends
Net cash provided by (used in) financing activities
Net increase (decrease) in cash and equivalents
Cash and cash equivalents, beginning of year
Cash and cash equivalents, end of year

(37,803) 125,252 (37,803)

35,701
39,506
5,964

(1,513)
498

-
-

(13,908)
28,445

(5,863)
(5,322)
1,303

(7,912)
-

6,174
(162)
1,948
445
947
722

(7,720)

(5,469)
(17,470)
(22,939)
(2,214)

(77,794)
(8,324)
1,956

(84,162)

51,027
(142)

33,927
-
-

(9.781)
75.031

Jl 1,345]
48,183
36,838

(11,345)

389
39,028
12,703

-
3,430

-
-

(128,100)
52,702

(2,491)
(628)

(2,850)
2,271
(35)

1,412
(247)
1,577

(24,519)
1,967
2,118

(21,425)

(12,093)
10,339
(1,754)
29,523

(80,622)
-

3,994
(76,628)

(17,965)
(7,975)
58,597

-
(69,679)

(37,0221
(84,127)
132,310
48,183
(84,127)

35,701
40,135
5,964

498
431

(1,064)
(13.908)
29,954

(6,164)
(5,322)
1,048

(7,912)
(7)

6,220
(162)
1,972
476
947
861

(8,043)

(5,469)
(17,470)
(22,939)
(1,028)

(79,973)
(8,324)
1,956

(86,341)

51,674
(40)

33,927
1,222

(9.781)
77,002

(10,367)
48,183
37,816

(10,367)



Attachment il - STATEMENTS OF INCOME BY ACTIVITIES
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 3 1 , 1999

(In thousands of Brazilian reais, except for income (loss) per share)
(Translation of the report originally issued in Portuguese. See Note 22 to the financial statements)

OPERATING REVENUES
Electricity sales to final customers
Electricity sales to distributors
Other revenues

Deductions from operating revenues
Overall reserve for reversion quota - RGR
Taxes and contributions on the revenue

Net operating revenues
OPERATING EXPENSES
Personnel
Material
Fuel usage quota - CCC
Third party services
Financial compensation for use of hydroelectric resources
Electricity purchase for resale
Wheeling of electric power
Fuel usage quota - CCC
Depreciation and amortization
Provision for contingencies
Other

Income from operations
EQUITY IN SUBSIDIARIES
FINANCIAL INCOME (LOSS), net
Operating profit (loss)
NONOPERATING INCOME (LOSS), net
INCOME (LOSS) BEFORE SOCIAL CONTRIBUTION
AND INCOME TAXES
Social contribution
Income tax
NET INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
Income (loss) per share - R$

GENERATION

11,277
-

1,922
13,199

(287)
(2,518)
(2,805)
10,394

(2,321)
(275)

(2,535)
(776)
(254)

-
-
-

(1,646)
(23)

(192)
(8,022)
2.372

69
(3,206)
(765)
34

(731)
168
468
(95)

-

DISTRIBUTION

338,138
8,150
6,822

353,110

(7,618)
(73,282)
(80,900)
272,210

(43,395)
(6,311)

-
(18,634)

-
(105,233)
(26,135)
(9,359)

(37,860)
(475)

(6,836)
(254,238)

17.972
1,444

(69,489)
(50,073)

(907)

(50,980)
3,499
9.773

(37.708)
(0.71)

TOTAL

349,415
8,150
8,744

366,309

(7,905)
(75,800)
(83,705)
282,604

(45,716)
(6,586)
(2,535)

(19,410)
(254)

(105,233)
(26,135)
(9,359)

(39,506)
(498)

(7,028)
(262,260)

20,344
1,513

(72,695)
(50,838)

(873)

(51,711)
3,667

10.241
(37.803)

(0.71)



REPORT OF INDEPENDENT PUBLIC ACCOUNTANTS

(Translation of the report originally issued in Portuguese. See Note 22 to the financial statements)

To the Shareholders and Board of Directors of

Empresa Energética de Mato Grosso do Sul - ENERSUL:

(1) We have audited the accompanying individual (Company) balance sheets of EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO
GROSSO DO SUL S.A. - ENERSUL as of December 31, 1999 and 1998 and the consolidated balance sheet of
Empresa Energética de Mato Grosso do Sul - ENERSUL and subsidiary as of December 31, 1999 and the related
statements of income, changes in shareholders' equity and changes in financial position for the years then ended,
prepared under the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on
these financial statements.

(2) Our audits were conducted in accordance with auditing standards and comprised: (a) planning of the work,
taking into consideration the significance of the balances, volume of transactions, and the accounting and internal
control systems of the Company and subsidiary; (b) checking, on a test basis, of the evidence and records that
support the amounts and accounting information disclosed; and
(c) evaluation of the relevant accounting practices followed and estimates made by management, as well as the
presentation of the financial statements taken as a whole.

(3) In our opinion, the financial statements referred to in paragraph (1) present fairly, in all material respects, the
individual financial position of Empresa Energética de Mato Grosso do Sul - ENERSUL as of December 31, 1999
and 1998 and the consolidated financial position of the Company and its subsidiary as of December 31,1999, the
results of their operations, the changes in their shareholders' equity and the changes in their financial position for
the years then ended in accordance with accounting practices set forth by the Brazilian corporate law.

Campo Grande, January 21, 2000.

Fernando Marotta
Engagement Partner

EXECUTIVE OFFICERS

FRANCISCO LUIZ SIBUT G0MIDE
President, Administrative and Investors Relations Director

SÉRGIO PEREIRA PIRES
Financial Director

ANTÔNIO SOARES DINIZ
Distribution and Construction Director

RENI ANTÔNIO DA SILVA
Commercial Director

DIOMEDES HIR0CH1 YASUNAKA
Accountant - CRC-MS 003.106/S-ES



EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S.A. - ENERSUL
STATEMENTS OF ADDED VALUE AS OF DECEMBER 3 1

(in thousands of Brazilian reais)

1999 1998

1 - REVENUES
Gross operating revenues
Allowance for doubtful accounts
Non operating expenses, net

2 - INPUT ACQUIRED FROM THIRD PARTIES
Electricity purchased for resale
Third party services
Material
Fuel for electric energy production
Other

3-GROSS ADDED VALUE
4 - DEPRECIATION/ AMORTIZATION
5 - NET ADDED VALUE
6 - ADDED VALUE TRANSFERRED
Equity in subsidiaries
Financial income

7 - ADDED VALUE TO BE DISTRIBUTED
8 - ADDED VALUE DISTRIBUTION
Personnel and social charges
Taxes, fees and contributions
Interest and rentals
Dividends
Retained eamings(loss)

R$ thousand

366,309
(2,366)
(873)

363,070

(131,368)
(19,410)
(6,587)
(2,534)
(4,457)

(164,356)
198,714
(39.506)
159,208

1,513
13.078
14.591

173.799

35,974
89,752
85,876

-
(37,803)
173,799

%

21%
52%
49%
0%

-22%
100%

R$ thousand

314,757
(4,322)
(7,488)

302.947

(103,459)
(17,048)
(4,697)
(1,669)
1.626

(125,247)
177,700
(39.028)
138.672

23.580
23.580

162,252

37,042
(46,140)
46,098
9,784

115,468
162,252

%

23%
-28%
28%
6%
71%

100%




