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AMANHÃ (16/04) 

TODOS AO ATO! 

 

Trabalhadores de todo Brasil se 

mobilizam em Grande Ato contra a 

privatização da Eletrobras 
 

O discurso do Governo Federal após recente reforma ministerial está alinhado. 
Todos colocam como prioridade privatizar a Eletrobras até o final de 2018. O novo 
presidente do BNDES Dyogo Oliveira (Ex-MPOG) disse “o BNDES tem papel 
fundamental, que é conduzir o processo. Vamos dar prioridade à Eletrobras”. Já 
Eduardo Guardia, novo Ministro da Fazenda, foi além “estou aqui desde o ano 
passado obcecado com esses dois temas: Eletrobras e cessão onerosa. A 
privatização da Eletrobras tem que avançar.”. O novo Ministro de Minas e Energia 
Moreira Franco garantiu continuidade nos trabalhos da pasta e reforçou a defesa 
da privatização da Eletrobras. Na última semana a cúpula do Planalto anunciou que 
publicaria um decreto para “acelerar os estudos de privatização da Eletrobras”. O 
Congresso resistiu e o governo declarou que o decreto só seria publicado após 
negociação com parlamentares. Muita atenção a isto! 

Em resumo, o campo está minado. O Governo segue tratando a privatização da 
Eletrobras como prioridade máxima a despeito de todos os riscos que o Brasil está 
exposto. Dentro do Congresso há esforço grande para que o processo avance na 
Comissão Especial do PL 9463/2018. Nos bastidores, há muita pressão de grandes 
fundos do mercado financeiro para que a privatização se concretize ainda neste ano. 

Por tudo isso é que nesta segunda-feira (16/04/2018) a partir das 10 da 
manhã serão realizados grandes atos em todo o Brasil contra a Privatização da 
Eletrobras. No Rio de Janeiro a mobilização será em frente à Sede da Eletrobras 
na Candelária. Em Brasília estarão todos concentrados em frente ao MME. 

É chegada a hora de unirmos forças para demonstrarmos à sociedade 
brasileira todas as consequências deste processo açodado. A população 
brasileira já paga impostos demais para ser submetida a um reajuste de tarifa 
de energia tão grande. Convoquem seus amigos e familiares! Ajudem na 
divulgação! Compareçam em massa! Por todos nós e pelo Brasil! Todos ao Ato!   
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