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GERAL – Nº 18/2018 – 03 DE OUTUBRO DE 2018

QUAL ELETROBRAS QUEREMOS?
Há pouco mais de um ano, nós eletricitá-

rios e eletricitárias vivemos um intenso ataque 
aos nossos empregos e aos nossos direitos. Tem 
sido um período de intensa disputa pela preser-
vação do controle acionário das nossas empre-
sas estatais, bem como, dos recursos energéti-
cos. Observamos a arbitrariedade e inflexibilidade 
do governo e de grupos como o 3G que atuaram 
na tentativa da tomada do controle estatal para 
a expansão de um modelo de desenvolvimento 
centrado no mercado, com o enfraquecimento do 
papel social e econômico das empresas públicas 
e consequente ataque aos direitos dos eletricitá-
rios.

Nesse processo de luta, vimos que os argu-
mentos privatistas não se sustentavam, e que 
usavam dados manipulados para justificar o injus-
tificável. Essa conjuntura complexa se deu após 
a ruptura de um projeto eleito que não previa a 
entrega de setores estratégicos como o elétrico e 
petrolífero, sequer mencionava a retirada de di-
reitos da classe trabalhadora e o congelamento 
dos investimentos públicos, principalmente, nas 
áreas da saúde e educação por 20 anos.

Fomos atacados e difamados por um Presi-
dente privatista, que ao chegar dizia defender a 
Eletrobras enquanto empresa estatal. Inclusive, 
o Sr. Pinto Jr. está buscando formas de viabilizar 
a privatização em um próximo governo, e tem 
se reunido com os candidatos(a) para apresentar 
seu projeto de uma Eletrobras privatizada.

Para dar conta de tornar nossas empresas 
mais atrativas houveram diversos planos de desli-
gamento, deixando nossas empresas fragilizadas 
do ponto de vista técnico. Querem alterar nos-
sos planos de saúde de forma unilateral. Nossos 
planos de previdência complementar estão amea-

çados pelo Ministério do Planejamento. Isso sem 
contar nas tentativas de retirar nossos direitos 
após a aprovação da nova lei trabalhista, como 
foi a investida frustrada da Eletronorte em retirar 
o abono pecuniário.

Temos uma grande responsabilidade no 
próximo dia 07, será a vez de escolhermos qual 
projeto de país queremos para o Brasil, e conse-
quentemente, para o setor elétrico e para a clas-
se trabalhadora, que viveu uma onda de assaltos 
nos últimos dois anos.

Esta entidade tem o histórico de se posicio-
nar quanto aos projetos que defende, como foi a 
luta contra a privatização da Eletrobras, contra 
a reforma trabalhista, contra a reforma da pre-
vidência. Não se trata de apoiar candidato A ou 
B, mas sim, de analisar o projeto apresentado, e 
sob a ótica que defendemos: uma empresa esta-
tal, forte, com capacidade de ser propulsora de 
desenvolvimento econômico e social, traçar algu-
mas considerações e estratégias.

Conseguimos apresentar um documento em 
defesa da Eletrobras para alguns candidatos, ou-
tros sequer responderam aos pedidos de reunião. 
Outros mudaram de opinião algumas vezes, de 
acordo com o interlocutor que os questionava. 
Outros de tanto remarcar chegou o dia da eleição. 
Neste processo eleitoral, apresentaram-se 13 can-
didatos/as ao posto máximo do País, que, após 
reuniões e/ou análise dos programas, dividimos 
em dois blocos: privatistas x não privatistas. To-
dos apresentaram propostas sobre a venda e con-
cessão de empresas estatais, sobretudo nos setor 
energético e financeiro, os destaques nas propos-
tas sobre o setor elétrico e as privatizações está 
disponível no site www.urbanitariosdf.org.br.
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PRIVATISTAS NÃO PRIVATISTAS

Alvaro Dias (Podemos) Cabo Daciolo (Patriota)

Geraldo Alckmin (PSDB) Ciro Gomes (PDT)

Henrique Meirelles (MDB) Fernando Haddad (PT)

Jair Bolsonaro (PSL) Guilherme Boulos (PSOL)

João Amoêdo (Novo) João Goulart Filho (PPL)

José Maria Eymael (DC)

Marina Silva (Rede)

Vera Lúcia (PSTU)

Essa divisão parece superficial, mas tendo 
em vista que os países centrais, ditos desen-
volvidos mantém sob o controle do Estado as 
empresas estratégicas, alegando soberania na-
cional, nos pareceu uma boa forma de colocar 
quem está contra e favor de um Brasil sobera-
no.

Temos que estar cientes de que não adian-
ta apenas eleger o/a presidente do Brasil, se 
não alterarmos a configuração do Congres-
so Nacional, que foi o mais conservador des-
de que se retomou a democracia no País. Por 
isso, é importante analisar qual o perfil do/a 
candidato/a, seu histórico de atuação. No caso 
de candidatos/as que já possuem mandato é 

fácil encontrar as posturas adotadas quanto à 
posição tomada nos processos que foram con-
tra a classe trabalhadora (reforma trabalhista, 
PEC dos gastos públicos, privatização das dis-
tribuidoras, terceirização irrestrita ou de área 
afim).

O futuro do nosso país, a construção de 
um Brasil soberano, o futuro da nossa Empresa 
e dos nossos empregos está em nossas mãos. 
Por isso, no próximo dia 07 vamos às urnas 
vestindo a esperança de um Brasil melhor. Com 
a certeza de que escolhemos o melhor candida-
to para nosso País, e para nossas vidas. Afinal, 
cada decreto, cada lei, cada canetada tem efei-
to direto sobre nosso futuro.


