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Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras! 
Informe 002/19 

 

Assembleia deliberará sobre  

novas ações contra a privatização do Sistema Eletrobras. 

O ano de 2018 foi para os trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Eletrobras o exemplo 

de que somente com resistência e luta podem-se alcançar vitórias. 

Lutamos com garra contra a proposta de privatização da Eletrobras na política, angariando 

nomes importantes no Senado, no Congresso Nacional, na Câmara e da Assembleia do Rio 

de Janeiro para nossas fileiras. E por via jurídica, com a contratação de profissionais 

competentes e experientes que nos proporcionou algumas vitórias e demostraram ao 

Governo Temer e a seus asseclas que não será fácil nos derrubar. No balanço das ações, 

saímos vitoriosos! 

Para o ano de 2019 tínhamos a expectativa que o novo governo mantivesse a Eletrobras 

como empresa pública, tendo em vista o reconhecimento de sua importância estratégica 

para o Brasil, pelo presidente eleito, que declarou não privatizá-la. 

Contudo, o que vemos nos primeiros dias de governo é o risco de continuidade do 

programa de privatização do Sistema Eletrobras e o senhor Wilson Pinto Junior, que já se 

declara “convidado” a continuar na presidência da holding. 

Conclusão: a luta não terminou. Faz-se necessária a reorganização das bases para 

traçarmos juntos novas estratégias para o prosseguimento das ações. O momento é 

delicado e a participação de todos é imprescindível. 

Ratificando o que temos denunciado em nossos informes, o CAE divulgou uma análise 

esclarecedora sobre a falácia da golden share no caso da privatização da Eletrobras. Para 

acessar o documento, clique aqui. 

Assim, convocamos os trabalhadores e trabalhadoras da holding a participar de uma 

Assembleia no dia 10/01, às 13 horas, em frente ao edifício Mario Bhering,  para 

deliberarmos sobre a continuidade de nossa luta jurídica e politica em defesa da Eletrobras, 

do patrimônio brasileiro e de nossos empregos e futuro. 

Compartilhem este informe com os colegas e compareçam! 

 
Juntos somos mais fortes! 

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

 
A Diretoria, em 8 de janeiro de 2019. 

Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL 
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