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Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras! 
Informe 160/17 

 

 

O retorno do agente (agora não mais) oculto. 

Conforme o Comunicado ao Mercado de 20/10, o Conselho de Administração da Eletrobras 
Participações S.A. - Eletropar elegeu Oscar Salomão como Diretor-Presidente. Dessa forma 
tira-se da sombra "o agente oculto" cujas movimentações suspeitas denunciamos em 

quatro informes (123, 126, 141 e 151/17). 

Provavelmente ferido em seus brios, o Presidente Wilson Pinto Junior, não abriria não do 

seu "braço direito", que circulava com desenvoltura pelas instalações da Eletrobras mesmo 
após ter sido exonerado. Também depois de exonerado, participou de forma irregular de 
reuniões estratégicas no BNDES como representante da Eletrobras, participação esta que 

gerou um pedido de explicação à direção da casa. 

Mas o que temos visto é a prepotência acima de qualquer coisa. Acima do bem comum, 

acima da soberania nacional no setor elétrico e acima dos princípios da impessoalidade e da 
moralidade que são basais no serviço público onde a Eletrobras também se inscreve.  

Oscar Salomão voltou para terminar o serviço, o que provavelmente inclui sua atuação na 
tentativa de encaminhar para Equatorial Energia (empresa ligada à 3G do Jorge Paulo 

Lemann) empresas da Eletrobras, como a Ceal e Cepisa, e também SPE´s, em especial as 
de transmissão. 

A AEEL e as Entidades de Representação dos Trabalhadores fazem seu papel: denunciam 
as ilegalidades e as manobras que tentam limpá-las e esperamos que a Eletropar e seu 
Conselho de Administração façam o seu e não se permitam se usadas para ocultar ou 

oficializar ilegalidades. 

Esperamos que os órgãos de controle, TCU, CGU, Comissão de Ética Pública e a própria 

CVM, tenham postura mais enérgica e coíbam a atuação do senhor Oscar Salomão como 
Diretor-Presidente da Eletropar, pois entendemos tratar-se de uma forma de legalizar a sua 
participação no processo de privatização da Eletrobras. 

Ratificamos nossa preocupação uma vez que a Eletrobras já está de posse do modelo final 
das distribuidoras que serão privatizadas, enviado pelo BNDES recentemente. 

 
 

Juntos somos sempre mais fortes! 
 

  ASSOCIE-SE A AEEL (clique aqui) OU AO SINDICATO DE CLASSE (links nas logos abaixo) 
 

A Diretoria, em 23 de outubro de 2017. 
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL 
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