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Na quarta-feira, 21, na Câmara dos De-
putados, será realizado o ato político de entre-
ga do requerimento com 260 assinaturas de 
parlamentares para que o Projeto de Decre-
to Legislativo 948, de 2001, que condiciona a 
privatização da Eletrobras mediante referen-
do popular. O objetivo é que o PDC seja vota-
do com urgência no plenário da Câmara. O 
evento acontece no Plenário 2 (dois) das Co-
missões, às 10h.

No passado, a população não foi consulta-
da para decidir sobre a venda das estatais, mas 
foram os consumidores que arcaram com os 
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impactos da privatização. Agora, o destino da 
Eletrobras poderá ser decidido pela população 
brasileira.  Assim, o referendo popular é uma 
ótima oportunidade para um debate técnico 
e social, com a efetiva participação da socie-
dade na decisão sobre o futuro da Eletrobras.

É preciso pressionar os parlamentares pa-
ra a aprovação do Projeto.  Neste sentido, a pre-
sença dos trabalhadores e trabalhadoras do 
Sistema Eletrobras é fundamental para mos-
trar que somos contra toda e qualquer entrega 
do patrimônio brasileiro à iniciativa privada. 
Participe!

FRENTE PARLAMENTAR 
No mesmo local e horário acontece o lan-

çamento da Frente Parlamentar em Defesa 
das Distribuidoras de Energia Elétrica, que tem 
como objetivo barrar a privatização das seis 
distribuidoras controladas pela Eletrobras, ga-
rantindo à população o acesso universal à ener-
gia elétrica.

A venda das distribuidoras CEPISA, CE-
AL, ELETROACRE, CERON, Boa Vista Ener-
gia e Amazonas Distribuidora foi aprovada 
pela Eletrobras na quinta-feira (8). A União, 
acionista controladora da estatal, votou favo-
rável à entrega das empresas, bem como, pela 
proposta  de que a Eletrobras assuma R$ 11,2 
bilhões em dívidas das distribuidoras, além de 
R$ 8,5 bilhões em créditos e obrigações. Assim, 

a Eletrobras poderá assumir um passivo de R$ 
19, 7 bilhões.

O Governo pretende arrecadar com as seis 
distribuidoras R$ 600 mil reais, ou seja, cada 
estatal será entregue, sem nenhum passivo, 
por R$ 50 mil. 

Vamos todos dizer NÃO à privatização 
das distribuidoras!

O STIU-DF disponibilizará ônibus para 
que os trabalhadores participem da ativida-
de. Com saída às 8h30 da subestação de Fur-
nas Brasília/Sul e às 9h da 
sede da Eletronorte com 
retorno às 12h. Vá com a 
sua camiseta da Campa-
nha contra a privatização 
da Eletrobras. 


