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Onde está a verdade afinal? 

A coluna eletrônica Radar publicou uma nota no dia 08/10, que dizia o seguinte:  

"Presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira já pediu - por escrito - a 
demissão de quatro de seus seis diretores. Nenhum saiu. Os padrinhos 
políticos, José Sarney à frente, seguraram". 

Em resposta a essa publicação a assessoria de imprensa da Empresa, em nome 

do senhor Wilson Pinto, diz nunca ter solicitado a demissão dos diretores.  

Porém, nos bastidores, sabemos que não é bem assim.  

A verdade é que o ofício de demissão chegou a ser cumprido.  É sabido na 
Empresa que o senhor Wilson Pinto não digere bem o fato de todos os diretores 

da Eletrobras não serem de sua indicação, no entanto, falou mais alto a voz (e o 
pulso!) daqueles que mandam.  

Não há dúvidas de que entre os cogitados à demissão deveria estar um que foi 
indicado por ele mesmo: a de Compliance, por inoperância. Uma vez não faz 
nada contra as barbaridades cometidas na Eletrobras, algumas das quais 

denunciadas em nosso informes. 

Como por exemplo, o caso do “agente oculto” ou “sombra”, o senhor Oscar 
Salomão. Homem de confiança do senhor Pinto Junior, participou como 
representante da Eletrobras de várias reuniões estratégicas no BNDES sobre a 

privatização das distribuidoras e SPE's, depois de demitido. 

Antes de deixar a holding, às escondidas, após denúncia das Entidades de 
Representação, esse senhor alardeava pelos quatros cantos da Empresa que 
seria o próximo Diretor Jurídico e de Gestão Corportiva, pois o senhor Alexandre 

Aniz seria demitido. Mas isso não aconteceu, ainda. 

Moral da história: o senhor Pinto Junior, pela segunda vez, perde a queda de 

braço. 

Juntos somos sempre mais fortes! 
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