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Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras!

Informe 176/17

Paulo Pedrosa, o entreguista das riquezas do Brasil!
Temos denunciado o papel do secretário
executivo do Ministério de Minas e Energia, Paulo
Pedrosa na destruição e entrega da Eletrobras a
grandes fundos de investimentos nacionais,
estrangeiros e empresas com quem tem relações
históricas.
Por sua atuação especulativa na área de
comercialização de energia e como defensor dos
interesses exclusivos das associações que
presidiu, concluímos: entreguista das riquezas do
Brasil, submisso as multinacionais de energia,
destruidor do meio ambiente e de empregos no
nosso país!
Não bastasse o óbvio, grandes jornais ingleses
denunciaram no fim de semana que Pedrosa
cedeu ao lobby do governo inglês, para mudar as
regras de exploração do petróleo, conteúdo local,
questões ambientais e taxações, em benefício de
multinacionais como a Shell e a British Petroleum
- BP.
O governo inglês, segundo o jornal britânico The
Guardian, despachou para o Brasil o ministro do
Comércio,
Greg
Hands,
veio
conversar
diretamente com Pedrosa e dar as instruções ao
nosso governo sobre a melhor forma de atender
os interesses comerciais das empresas inglesas.
Um escândalo de proporções internacionais e
diplomáticas, clique aqui para ler a matéria.
Dois meses depois, em outubro, BP e Shell
ganharam em leilão a maior parte das licenças de
perfuração em águas profundas.
Imaginem o que está por trás das modelagens
orquestradas por este senhor junto com o
Presidente da Eletrobras, Pinto Junior, em relação
às distribuidoras, SPE’s e a própria Eletrobras?
Pedimos mais uma vez a Senhora Lucia
Casasanta, que não engavete mais esta denúncia,
que honre o cargo para o qual foi designada e

abra uma investigação para avaliar a conduta do
Senhor Pinto Junior e Paulo Pedrosa relacionada a
venda de ativos da Eletrobras.
Não foi à toa que na última semana
representantes do TCU estiveram na Empresa
para iniciar trabalhos a respeito dos processos de
"desinvestimento", pois está claro que muita coisa
anda torta.
Tivemos informação que a maioria dos diretores
não está confortável com as imposições do
Senhor Pedrosa e prometem resistir.
A AEEL e os sindicatos vêm questionando há
vários meses as posturas do Secretário do MME.
Alguns jornalistas sérios do nosso país também
tem se manifestado sobre este assunto. Depois
deste escândalo, esta matéria pode ser vista em
jornais como The Guardian, Independent e jornais
da mídia nativa como O Globo, Folha de São
Paulo e diversos outros sites e blogs.
Esperamos um posicionamento da classe política
em virtude desta afronta a soberania do nosso
país. Além de defender interesses comerciais
externos, as medidas conduzidas pelo Senhor
Pedrosa desencadeiam uma grande renúncia
fiscal ao erário público (taxações amigáveis para
estas empresas) e a eliminação de postos de
trabalho no Brasil com a redução drástica do
conteúdo nacional, beneficiando ainda mais os
trabalhadores estrangeiros.
Resistiremos em defesa da Eletrobras e
manifestamos nossa total solidariedade às
entidades sindicais que defendem outra grande
empresa do nosso país, a Petrobras.
Caso o The Guardian ganhe o Prêmio Pulitzer
(maior prêmio de jornalismo mundial) com esta
matéria bombástica, a AEEL e os sindicatos
reivindicarão menção honrosa, uma vez que há
meses denunciam as ações de Paulo Pedrosa
contra os interesses nacionais.

Juntos somos sempre mais fortes!
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A Diretoria, em 22 de novembro de 2017.
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