
 

VOCÊ PRECISA IR !!! VOCÊ PODE IR !!! 
AUDIÊNCIA PÚBLICA, HOJE, ÀS 18h, EM DEFESA DA EMPRESA 

 

stamos numa intensa luta contra a privatização 
da Eletrobras, que seria uma grande perda para 
nós, o Povo Brasileiro. Uma dessas frentes de 

luta são as Audiências Públicas, que reverberam no 
Congresso Nacional alguns de nossos argumentos 
irrefutáveis, que denunciam o grande prejuízo que a 
nação fatalmente teria com a privatização: 

• Insegurança Energética: o capital privado aposta 
na crise como modo de maximização do lucro 
(como ocorreu no Brasil e em outros lugares do 
mundo, como na Califórnia); 

• Aumento da Tarifa e Elevação do Custo Brasil: o 
capital privado, com a condescendência de um 
Congresso majoritariamente empresarial e 
parasita do Estado, ao invés de investir, a médio 
e longo prazo, na eficiência energética, vai 
maximizar os lucros como o aumento da tarifa; 

• Perda de Soberania Nacional: com a venda de 
uma empresa do porte e poder estratégico da 
Eletrobras (gera um terço da energia do Brasil e 
controla metade de suas linhas de transimissão), 
verdadeiro patrimônio público que afeta toda a 
economia do país, seja pelo fornecimento de 
energia, seja pelo preço das tarifas, corre o risco 
de cair nas mãos de uma empresa estatal 
estrangeira, como a da China, que tem 
abocanhado vários leilões no setor elétrico. 

 

 

Temos tido diversas Audiências Públicas, algumas 
bem concorridas, outras nem tanto. Entretanto, de 
uma forma ou de outra, elas estão surtindo efeito, pois 
expôem os frágeis argumentos dos que defendem a 
privatização da Eletrobras e mostram que muitos já 
começam a entender que todos vão perder – até 
mesmo a grande maioria do empresariado nacional, 
pois a tarifa, além de sua elevação pela lógica da 
maximização do lucro da geradora, poderá ser um 
forte elemento de desequilíbrio nas disputas de 
mercado internacional, com uma proposital elevação 
do Custo Brasil (se um país como a China puder 
controlar o preço básico de nossa energia), para 
favorecer empresas estrageiras de diversos setores.

OUTROS EVENTOS DA SEMANA – LEVE SUA CAMISETA EM DEFESA DA ELETRONORTE 

 

O STIU-DF agradece o grande número de assinaturas colhidas contra a Reforma Trabalhista. 
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AUDIÊNCIA PÚBLICA DE HOJE: 

O IMPACTO DAS PRIVATIZAÇÕES 

NAS POLÍTICAS DE 

DESENVOLVIMENTO NACIONAL 
Dia 6/11, segunda-feira 
às 18h 
no Senado Federal (CAE) 

Comissão de Assuntos Econômicos 

DEBATE: 

O DESMONTE DO ESTADO 

E A REFORMA TRABALHISTA 
Dia 7/11, terça-feira, 
às 9h30 
no auditório da sede da Eletronorte,  

(1º subsolo do Shopping ID, em Brasília-DF) 
 

MOBILIZAÇÃO: 

DIA NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO, 

LUTA E PARALISAÇÕES 
Dia 10/11, sexta-feira, 
às 9h 
no Espaço do Servidor,  

Esplanada dos Ministérios 


