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COMISSÃO DA PRIVATIZAÇÃO
DA ELETROBRAS É SUSPENSA

A

pesar da maratona de forte pressão que a
categoria eletricitária vem fazendo, atraindo o apoio de vários parlamentares, os
temerários escudeiros do Governo Federal estavam
dispostos a instalar ontem, dia 6, a comissão
especial que discutiria o Projeto de Lei 9463/18,
que prevê a privatização da Eletrobras. Entretanto,
devido a um impedimento regimental levantado
pelo deputado Arlindo Chinaglia (PT/SP), o
deputado Nelson Marchezelli (PTB-SP), que
presidia a reunião, foi obrigado a retroceder.
De acordo com o regimento interno da casa,
pelo menos metade dos integrantes das comissões
especiais deve ser composta por membros titulares
das comissões permanentes de mérito. Mas, ainda
não foi constituída nenhuma dessas comissões.
A reunião serviu para que vários deputados
destacassem que o governo pretende vender o
sistema elétrico nacional, não importando a quem,
o que fatalmente vai desmontar e destruir um
patrimônio que foi construído por diversas gerações

de brasileiros, um setor estratégico para alavancar
o desenvolvimento brasileiro.
Para a Presidente da Frente Parlamentar em
Defesa do Setor Elétrico, deputada Erika Kokay
(PT-DF), “a Eletrobras é uma empresa essencial
para a produção agrícola industrial e para o
desenvolvimento social, mas esse governo pouco
se importa, quer apenas avançar uma agenda
contra o povo brasileiro”.
O Presidente da Frente Parlamentar em
Defesa da Chesf, deputado Danilo Cabral (PSBPE), salientou que o debate da privatização da
Eletrobras é uma questão central para o Brasil, pois
“afeta a vida do povo brasileiro e afeta o destino do
nosso país. Na prática essa decisão vai contribuir
para o aumento da conta de luz e não pode ser
tratada como uma questão secundária”.
A categoria eletricitária devd se manter mobilizada e atenta para reagir a cada tentativa de avanço na privatização da Eletrobras, pois os abutres do
mercado não descansam. A luta continua.

ATO POLÍTICO HOJE – 07/03 – 17h
NO PLENÁRIO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Será realizado hoje, às 17h, no Plenário Principal da Câmera dos Deputados, um ato político de entrega das
assinaturas que requer regime de urgência para a apreciação do Projeto de Decreto Legislativo da Câmara dos
Deputados, PDC 948/2001, que dispõe sobre a convocação de referendo para os atos legislativos que tratem da
desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras, e suas subsidiárias e controladas.

 SUA PARTICIPAÇÃO É MUITO IMPORTANTE 

AMANHÃ TEM ASSEMBLEIA GERAL
08/03/18, 9h (1ª convocação), Entrada Principal da Eletronorte, 1º SS
1 – Informes; 2 – Campanha de Data Base;
3 – Luta contra a Privatização; 4 – Assuntos Gerais
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