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CEB nº 11 - 18 de Junho de 2019

Em dia histórico, os trabalhadores e trabalhadoras 
da CEB lotaram o auditório da Câmara Legislativa e 
demonstraram ontem, 25, que vão lutar até as últimas 
forças, de todas as formas e meios possíveis, contra a 
privatização da empresa.

Na Audiência Pública convocada pelo Deputado Chi-
co Vigilante (PT), onde compareceram o presidente da 
CEB e outros diretores da Companhia, dirigentes do 
STIU-DF e trabalhadores tiveram, finalmente, a oportu-
nidade de apresentar a sua visão acerca do atual quadro 
econômico-financeiro, que está muito longe da pers-
pectiva quase falimentar defendida pela atual diretoria.

Apenas de contas em atraso, a CEB Distribuição tem 
a receber mais de R$ 600 milhões. A venda dos imóveis 
já disponíveis para serem comercializados poderia ge-
rar uma receita próxima a R$ 400 milhões, enquanto a 
alienação das participações em empresas privadas de 
geração, prevista na lei distrital nº 5.577/2016, resulta-
ria em um caixa superior a R$ 650 milhões.

Essas ações, combinadas com a queda dos custos 
com PMSO já prevista nos estudos da própria Compa-
nhia – em 2018, que obtiveram redução de 15% - sina-
liza claramente para a sustentabilidade da CEB Pública.

Além do debate econômico-financeiro, os trabalha-
dores e seus representantes apontaram os aspectos 

que estão sendo omitidos nessa discussão.
Neste sentido, o ex-dirigente Mauro Martinelli foi 

enfático: não existe paralelo no Brasil de uma conces-
sionária que tenha se recuperado e alcançado tão ra-
pidamente o desempenho hoje exibido pela CEB D. 
Registrou que as metas para o DEC e FEC de dezem-
bro de 2019 fixadas pela Aneel já foram atingidas em 
abril deste ano.

Outro ponto omitido pela empresa e GDF relaciona-
-se ao risco da privatização da CEB para a população do 
DF. Apagões, piora dos serviços e elevação da conta de 
luz ocorreram em praticamente todos os estados que 
venderam suas concessionárias de energia elétrica. O 
caso da Enel em Goiás, considerada hoje a pior distri-
buidora de energia elétrica do país, é apenas mais um 
trágico exemplo do que ocorre quando se privatiza es-
se serviço público fundamental.

A Audiência Pública de ontem, que contou também 
com a participação dos deputados João Cardoso, Fá-
bio Félix e Érica Kokay, foi sem dúvida um momento 
forte da nossa luta!  Mas estamos apenas no início da 
batalha. Precisamos continuar mobilizados e prepara-
dos para todos os fronts.

Mais do que nunca, defender a CEB Pública é a pa-
lavra de ordem!


