
HOJE SÃO AS DISTRIBUIDORAS...
Amanhã serão as geradoras.

07 de Fevereiro de 2018

Amanhã, dia 08/02/2018 será um dia decisivo na 
luta entre os que querem entregar a Eletrobras e os 
que querem defende-la como patrimônio dos brasi-
leiros, será o dia da Assembleia Geral Extraordiná-
ria (AGE) de número 170. Essa AGE terá na pauta a 
escolha entre a privatização ou a liquidação das 
distribuidoras do grupo Eletrobras. Ou seja, os 
acionistas deverão escolher qual o destino das dis-
tribuidoras do Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, 
Piauí e Alagoas, se essas empresas serão vendidas ou 
se serão simplesmente liquidadas, ou seja, extintas. 

Qualquer uma das duas opções será desastro-
sa para as populações desses estados e será também 
um passo decisivo na privatização do restante do 
grupo Eletrobras, inclusive Furnas. Isso a própria 
direto-ria privatista da Eletrobras assume, deixan-
do claro que se desfazer das distribuidoras é condi-
ção indispensável para o andamento dos planos de 
privatização do grupo. Isso acontece porque como 
acumulam grande passivo e como são consideradas 
a parte “ruim” do grupo, as distribuidoras acabam 
por desvalorizar a Eletrobras como um todo e como 
se sabe, os grupos interessados em se apoderar da 
maior empresa de energia elétrica da América Lati-
na querem apenas o “filé” e não admitem ficar tam-
bém com o “osso”.

O processo de privatização da Eletrobras co-
meçou ainda em 2015, com a autorização para a pri-
vatização da CELG. Naquela época já alertávamos 
que aquele era apenas o começo e não tardou para o 
governo Temer anunciar a privatização de todas as 
outras distribuidoras e depois da própria Eletrobras. 
Engana-se, portanto, quem pensa que esse governo 
de traição nacional vá se contentar só com as distri-
buidoras, o Projeto de Lei da privatização da Eletro-

bras, bem como a Medida Provisória que autoriza 
tal negociata já estão em tramitação no congresso.

As seis distribuidoras ameaçadas de privatiza-
ção ou liquidação eram empresas estaduais e vieram 
parar dentro da Eletrobras justamente porque nos 
anos 90, em meio ao processo de privatização que 
atingiu a maioria dos estados, ninguém se interessou 
por comprar essas empresas, situadas em regiões de 
pouca atratividade econômica. Hoje o governo entre-
guista de Temer propõe vender as distribuidoras 
por R$ 50 mil cada, deixar a maior parte das dí-
vidas com a própria Eletrobras e autorizar rea-
justes nas tarifas para a população de até 40%. 

As empresas de distribuição da Eletrobras são 
viáveis, desde que haja uma gestão eficiente e que se 
admita que em regiões mais pobres e de difícil aces-
so, como é o caso da Amazônia, é necessário o in-
vestimento direto da União, com vistas a garantir a 
manutenção das populações em suas comunidades, 
especialmente em regiões isoladas e fronteiriças, ou 
então que haja uma política de subsídios cruza-
dos para essas distribuidoras, como, aliás, vigo-
rou até os anos 90. 

Os sindicatos que compõem o Coletivo Nacional 
dos Eletricitários, bem como parlamentares patrio-
tas estão tomando diversas providências jurídicas 
para evitar que se consume mais esse crime contra 
a soberania nacional e as populações dos estados da 
Amazônia e do Nordeste. Cabe aos trabalhadores das 
demais empresas do grupo Eletrobras, inclusive aos 
trabalhadores de Furnas, demonstrar ativamente to-
tal solidariedade aos trabalhadores das distribuido-
ras, que nesse momento estão na linha de frente dessa 
guerra para salvar nossas empresas. Hoje são eles, 
se não fizermos nada amanhã seremos nós. 
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DIRETORIA DE FURNAS COLOCA 
BRASIL EM RISCO DE APAGÃO 

13 de Junho de 2018

Diretores de Furnas estão precari-
zando as atividades fins da empresa já se 
antecipando ao processo de privatização 
da Eletrobras.  

Atividades essenciais de manutenção 
e operação dos equipamentos de Usinas, 
Subestações e Linhas de Transmissão es-
tão sendo efetuadas de maneira precária 
com falta de recursos técnicos e humanos 
comprometendo a qualidade do serviço e 
segurança dos trabalhadores envolvidos.  

Vamos aos fatos:
Na operação, além das subestações 

com equipe reduzida de operadores, 
existe sobrecarga de trabalho. Temos 
também em curso o processo de Teleco-
mando e Teleassistência de Subestações 
onde Furnas pretende ter todas as suas 
estações desassistidas até o final de 2020, 
inclusive estações classificadas como E1 
pelo ONS, uma mostra que a empresa 
desrespeita até mesmo os procedimentos 
de rede do Operador Nacional do Siste-
ma Elétrico.

Na manutenção dos equipamentos os 

desligamentos de Unidades Geradoras e 
Linhas de Transmissão que antes eram 
realizados nos finais de semana e perío-
do da noite agora estão sendo realizadas 
em dias úteis durante o horário de pon-
ta, ou seja, de maior carga, colocando o 
Sistema Elétrico Nacional (SIN ) e a vi-
da dos trabalhadores em risco, tudo com 
total conhecimento e anuência do gestor 
da Diretoria de Operação, Dejair.

Cabe lembrar que durante os anos 
2000 durante o Governo FHC nem o 
príncipe da privataria se atreveu a tanto.

Tais medidas são consequência do or-
çamento base zero (OBZ), capitaneadas 
pelo Sr. Jenner Araújo, Diretor Finan-
ceiro, que dentro de Furnas são os olhos 
e as mãos do presidente da Eletrobras, 
Wilson Pinto, com a missão de enxugar 
e precarizar a empresa preparando o ter-
reno para a privatização.

O presidente de Furnas Ricardo Me-
deiros lembra a postura de Temer, uma 
peça figurativa onde quem dá as cartas 
é o Diretor Jenner.       

#FORA TEMER   #FORA PINTO   #FORA JENNER


