
ELETROBRAS NÃO SE VENDE, SE DEFENDE
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Nesta semana a categoria eletricitária con-
seguiu mais uma vitória na luta em defesa da 
Eletrobras pública. A comissão especial sobre a 
privatização da Eletrobras prevista para ser ins-
talada na terça-feira, 6, foi adiada. A decisão foi 
tomada após questionamento do deputado Ar-
lindo Chinaglia (PT/SP) quanto ao regimento in-
terno da Câmara. A Comissão tem como objetivo 
discutir o Projeto de Lei 9463/18, enviado ao con-
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gresso para facilitar a venda da Eletrobras e su-
as subsidiárias.

No entanto, para dar andamento ao proces-
so da privatização, o presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia, convocou nova reunião de instalação 
da Comissão para terça-feira, 13. A participação 
da categoria na atividade é imprescindível para 
mostrarmos nossa força e indignação quanto à 
entrega do patrimônio brasileiro.

SENADO INSTALA COMISSÃO PARA ANALISAR A MP 814/2017

EM DEFESA DO PATRIMÔNIO DA 
ELETROBRAS

PRESIDENCIÁVEL RECEBE MANIFESTO
DOS TRABALHADORES POR UMA

ELETROBRAS PÚBLICA

Ainda na terça-feira (6), o Senado instalou a comissão mista que vai analisar a Medi-
da Provisória 814/2017, que insere a Eletrobras no PND – Plano Nacional de Desestatiza-
ção. O governo editou a MP no fim do ano passado. A proposta envolve as distribuidoras 
da Eletrobras que atuam nos Estados de Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Piauí e Ala-
goas. O leilão está previsto para 30 de abril.

O STIU-DF protocolou denúncia na Comis-
são de Valores Imobiliários (CVM) contra ato 
lesivo ao patrimônio da Eletrobras. A repre-
sentação teve como base diversas reportagens 
que circularam nos meios de comunicação, es-
pecialmente, a denúncia do jornalista Luis Nas-
sif no site eletrônico GGN.

A publicação, o xadrez da venda da Eletro-
bras, denuncia que a entrega da estatal se trata 
de uma jogada que “consiste em jogar as dívi-
das na Eletrobras, deixando as distribuidoras 
limpas para serem vendidas de graça. Fala-se 
em R$ 50 mil cada, preço de um carro usado”. 
O jornalista ressalta que, a “Eletrobras e o Mi-
nistério de Minas e Energia estão nas mãos de 
uma quadrilha que, se não for detida, imporá 
ao país prejuízos irreversíveis para as próxi-
mas décadas”.

Na quinta-feira, 8, em Brasília,  o Coletivo Na-
cional do Eletricitários (CNE) participou de uma 
reunião com o pré-candidato à presidência da re-
pública pelo PDT, Ciro Gomes. Na oportunidade, 
os sindicalistas entregaram o “Manifesto dos tra-
balhadores Eletricitários por um setor elétrico pú-
blico, eficiente e para todos”.

O documento traz uma série de dados sobre 
a atual situação do setor elétrico nacional, além de 
propostas com base técnica para o aprimoramen-
to do setor na esfera pública. Na ocasião, Ciro Go-
mes destacou que defender a Eletrobras trata-se 
da defesa do Brasil. Ele ressalta ainda que a ven-
da da estatal elétrica é uma ameaça grave contra o 
povo brasileiro. “Se acontecer esse crime contra a 
sociedade brasileira serei forçado a rever esse ne-
gócio”, afirmou Gomes.
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CALENDÁRIO DE LUTAS DO CNE
DATA Horário ATIVIDADE

13/03

15h
MP 814 - Primeira Reunião da Comissão Mista da MP - Plenário 02 do Anexo II - 
Ala Senador Nilo Coelho - Senado Federal.  

16h
PL 9463 - Instalação e eleição da Comissão Especial do PL 9463 de privatização da 
ELETROBRAS - Plenário 01 do Anexo II - Câmara dos Deputados.

17h
PDC 948 - Ato Político de entrega do requerimento de urgência do PDC 948 ao 
presidente da Câmara dos Deputados.

14/03
O DIA 
TODO

Articulações do CNE com os parlamentares na Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal.

15/03

09h
Audiência Pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado Sobre os Efeitos 
Sociais da Privatização no Setor Elétrico - Plenário 06 do Anexo II - Ala Senador 
Nilo Coelho - Senado Federal.

ACT Nacional 2018/2020 - 1ª Rodada de Negociação com a ELETROBRAS. 
Local e horário a definir

ENERGIA NÃO É MERCADORIA 
Participe do movimento Energia Não é Mercadoria e ajude a salvar uma 

das maiores riquezas do Brasil. Vender o sistema elétrico brasileiro é entre-
gar rios e reservatórios da maior bacia de água potável do planeta a empre-
sas pertencentes a potências estrangeiras. Diga NÃO à privatização do setor 
elétrico. Visite www.energianaoemercadoria.com.br, mande sua mensagem 
e pressione o Congresso Nacional. Você também pode ajudar o movimento 
ao interagir com a gente nas redes sociais: Facebook (https://goo.gl/MUzzSB). 
Instagram (@EnergiaNaoMercadoria) e Twitter (@EnergiaNaoMercadoria). 
Curta, comente e compartilhe nosso conteúdo.


