
EM DEFESA DO SETOR ELÉTRICO ESTATAL 

 

Lançamento da Campanha Nacional “Energia não é mercadoria” e da 
Rede Parlamentar em Defesa da Soberania Energética e Nacional. 

 

s sindicatos que compõem o 
Coletivo Nacional dos Eletricitários 
(CNE) estão atuando em muitas 

frentes de luta contra a privatização do 
sistema Eletrobras. E na próxima terça-
feira (12/09) começa mais uma iniciativa 
de resistência contra a entrega do setor 
elétrico brasileiro. Trabalhadoras, trabalha-
dores, dirigentes sindicais, movimentos 
sociais, deputados e senadores farão o 
lançamento da Campanha Nacional 
“Energia não é mercadoria”. 

Também será lançada durante o 
evento a Rede Parlamentar em Defesa da 
Soberania Energética e Nacional na 
Câmara dos Deputados, a partir das 9h, 
no auditório Nereu Ramos. 

O objetivo dessa Rede, planejada 
pelo CNE, pela Frente Parlamentar em 
Defesa do Setor Elétrico Brasileiro e pela 
Frente Parlamentar Mista em Defesa da 
Soberania Nacional é organizar nos 
âmbitos legislativos estaduais e municipais 
parlamentares dispostos a defender e 
fortalecer a luta contra a privatização da 
maior empresa de energia elétrica da 
América Latina. 

O desprezo ao patrimônio público é 
tamanho que, a equipe econômica de 

Temer deseja vender a Eletrobras por 
aproximadamente R$ 20 bilhões, sendo 
que a empresa vale hoje cerca de R$ 400 
bi. 

Além do crime financeiro de lesa 
pátria, a privatização do sistema vai tornar 
a conta de luz ainda mais cara e a 
qualidade do serviço prestado à população 
de mau a pior. 

É assim a realidade energética nos 
estados que privatizaram suas empresas 
de distribuição de energia. No Pará, onde 
a Celpa foi vendida para a iniciativa 
privada na década de 90, a sociedade 
paraense paga uma das tarifas mais caras 
do Brasil e tem um dos maiores índices de 
mortes de trabalhadores. 

É inadmissível que enquanto países 
como EUA, Austrália, França estatizam e 
protegem o setor elétrico do capital 
estrangeiro, o Brasil queira entregar a 
maior empresa de energia elétrica da 
America Latina de bandeja. 

Quem fará os investimentos 
necessários à universalização da energia 
nos Estados do Norte, por exemplo? Não 
vamos permitir essa grave ameaça ao 
desenvolvimento do País, à soberania 
nacional e a segurança energética. 

 

O 

O Lançamento será transmitido AO VIVO pelo Facebook da 

Campanha: Energia Não É Mercadoria. Acompanhe!!! 

O STIU-DF disponibilizará transporte para levar os 

trabalhadores e trabalhadoras que queiram participar das 

atividades no Congresso Nacional. 

 

 


