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Fato Relevante:  
Parabéns aos trabalhadores e trabalhadoras da Eletrobras! 

 

A AEEL parabeniza a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Eletrobras pelo 

resultado do exercício de 2018 que apresentou um lucro líquido de R$ 13.348 milhões em 

2018, superando prejuízo líquido de R$ 1.726 milhões registrado em 2017.  

Esse resultado é fruto do trabalho e da dedicação de profissionais da Eletrobras, Furnas, 

Eletronuclear, Cepel, Eletronorte, Eletrosul, Chesf, Amazonas G&T, CGTEE e das 

Distribuidoras (alguns, inclusive, viraram a noite para possibilitar a publicação desse 

balanço), por isso com orgulho registramos: 

 Parabéns pela competência na gestão dos processos e dos negócios da Eletrobras; 

 Parabéns pelo comportamento ético e moral no desempenho de suas funções; 

 Parabéns pela capacidade técnica, indispensável à qualidade dos serviços; 

 Parabéns pelo cuidado e zelo no trato dos interesses estratégicos da Eletrobras; 

 Parabéns pela busca permanente da eficiência operacional; 

 Parabéns pelo cuidado com o meio ambiente e busca constante da sustentabilidade; 

 Parabéns pela geração e transmissão da energia elétrica mais barata e de qualidade 

do setor elétrico brasileiro; 

 Parabéns pela excelência na manutenção e operação do sistema elétrico Eletrobras 

em todo o território nacional; 

 Parabéns pelas ações que conferem segurança, confiabilidade e robustez ao sistema 

elétrico Eletrobras; 

 Parabéns por acreditarem na Eletrobras e lutarem pela superação dos efeitos 

danosos da MP-579/2012; 

 Parabéns pela resiliência e tenacidade, por não se deixarem abater pela falta de um 

número 1 com características de um verdadeiro líder; 

 Parabéns pela garra e resistência contra os forasteiros, sem projetos de crescimento, 

que agem diuturnamente para destruição da Eletrobras; 

 Parabéns pela defesa de uma Eletrobras pública, rentável e voltada para os 

interesses da sociedade brasileira. 

Por mais que os inimigos visíveis e invisíveis da Eletrobras tenham se esforçado, os 

aspectos circunstanciais que geraram prejuízos vêm se esvaindo no tempo, até mesmo 

pelas suas características de causa e efeito: MP-579/2012; implantação da Contabilidade 

Internacional (IRFS); crise hídrica plurianual; operação Lava-Jato; operação das 

Distribuidoras do Norte e Nordeste; paralisação das obras de Angra III. 
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Outros aspectos tendem a contribuir em um futuro próximo: repasse à União de metade 

dos débitos do Empréstimo Compulsório; aproveitamento de créditos tributários não 

utilizados; e reformulação do marco regulatório do Setor Elétrico Brasileiro. 

Então, pelos braços e mentes dos trabalhadores e trabalhadoras, o Sistema Eletrobras 

continua forte e mantêm-se como um dos pilares de sustentação e do progresso brasileiro. 

Parabéns a todos NÓS! 

Compartilhem este informe com os colegas! 

Juntos somos sempre mais fortes! 
 

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

 
A Diretoria, em 28 de março de 2019. 

Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL 

      

http://www.aeel.org.br/fichainscricao.php?op=VZFcHllaKJlUspFRXxmVhN2aKVVVB1TP
http://www.sintergia-rj.org.br/sidicalize.htm
http://www.administradores.org.br/afiliacao/index.php
https://www.sengerj.org.br/pages/22-por-que-se-associar
http://www.sinserj.com.br/filia--o

