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Ministério de Minas e Energia fala em privatizar a Eletrobras. 

Hoje só há uma certeza: 

VAI TER LUTA!

Na noite de ontem (21/08/2017) fomos todos 
surpreendidos com o Comunicado ao Mercado 
da Eletrobras informando que recebeu 
correspondência do ministro Fernando Coelho 
Filho relatando que o “Ministério de Minas e 
Energia irá propor ao Conselho do Programa 
de Parcerias de Investimentos da 
Presidência da República, a desestatização 
da Eletrobras”. Ao que parece, após passar por 
Irã, Rússia e China o Ministro percebeu que o 
mercado tem apetite para muito mais e resolveu 
privatizar o Grupo Eletrobras inteiro.  
O governo, no entanto, se desencontra em suas 
próprias posições no que tange ao Setor Elétrico 
Brasileiro. Começou o ano falando em vender 
parte das SPEs do Grupo Eletrobras e privatizar 
as Distribuidoras federalizadas. No meio do ano, 
lançou Consultas Públicas para reformar o Setor 
Elétrico e cogitou a venda de 14 usinas 
hidrelétricas cotizadas (6 de Furnas e 8 da 
CHESF), em seguida falou da possibilidade 
destas Usinas virarem SPEs. Ainda esta semana 
um jornalista carioca divulgou a possibilidade 
de a Eletrobras se dividir em Geração e 
Transmissão e abrir capital de uma das partes. 

Depois de todos estes cenários mirabolantes e 
da suspensão do leilão das Usinas da CEMIG por 
ordem de liminar judicial, o governo anuncia o 
interesse em privatizar a Eletrobras. Todas 
essas ações aparentemente sem planejamento 
obedecem a uma agenda comum: a privatização 
do setor elétrico, seja qual for a forma, seja qual 
for o preço. 
Diante desse governo temos que nos preparar 
para o pior dos cenários. A hora é de reunir as 
nossas forças, traçar estratégias, fazer 
articulações políticas e iniciar os embates 
jurídicos. A guerra já começou e cada um de nós 
é parte dela! 
Fiquem atentos aos calendários de Assembleias 
e compareçam às mobilizações. Inscrevam-se 
também em redes sociais para 
conscientizarmos a opinião pública. 
Já começou! #vaiterluta 
 

Precisamos estar mais unidos do que nunca. 
Qualquer informação ou contato estratégico, fale 
com a ASEF:  
E-mail asef@asef.com.br 
Website http://www.asef.com.br/  
Facebook https://www.facebook.com/asef.furnas/ 

Twitter https://twitter.com/FurnasAsef 
Telefones: (21) 2579-3956 / 2286-2368 
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