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Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras!
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“-Privatizar é estúpido!”,
disse Ciro Gomes no debate com pré-candidatos na AEEL.
de papel estratégico para o Estado. Citou
exemplos, como o do estado da Califórnia no
EUA que reestatizou o setor elétrico após uma
privatização desastrosa.
“Energia é essencial, não existe isso
(privatização do setor) em nenhum lugar do
mundo”, afirmou Ciro Gomes.

Aconteceu ontem no auditório da AEEL o
primeiro encontro com os pré-candidatos à
presidência da república para debater,
destacadamente, a Privatização das Estatais. O
convidado de ontem foi Ciro Gomes do PDT.
“Hoje, pesando e medindo, nós brasileiros
temos grande eficiência no setor elétrico em
comparação com o resto do mundo”, declarou
Ciro Gomes.

O debate foi organizado pela AEEL e pela
Comissão de Advogados das Estatais da
OAB/RJ contou com a presença do presidente
do PDT no Rio de Janeiro, Carlos Lupi, das
Entidades de Representação da Base-Rio e
lideranças sindicais e foi transmitido ao vivo na
página da Federação Nacional dos Urbanitários
– FNU no Facebook (veja aqui).
O pré-candidato se posicionou contra a
privatização da Eletrobras e de outras estatais

Disse
ainda
que
reestruturações,
se
necessárias, devem ser calculadas, pensadas e
amplamente discutidas com os setores
envolvidos.
Os organizadores do evento concordam que o
encontro alcançou seus objetivos, pois trouxe a
oportunidade de questionar e ouvir a opinião
do pré-candidato sobre o tema da privatização
da Eletrobras.
Apesar da lotação do auditório, surpreendeu
não
haver a
maciça
participação
dos
trabalhadores e trabalhadoras da Eletrobras,
já que são os principais agentes na luta contra
a privatização.
Espera-se uma participação mais efetiva
dos trabalhadores
e
trabalhadoras
da
Eletrobras nos próximos debates.
A AEEL e as Entidades de Representação
continuarão seu propósito de defesa dos
direitos, contra a privatização e a favor da
soberania nacional, e ainda acreditam na
conscientização de todos os envolvidos.

Juntos somos sempre mais fortes!
ASSOCIE-SE A AEEL (clique aqui) OU AO SINDICATO DE CLASSE (links nas logos abaixo)

A Diretoria, em 13 de dezembro de 2017.
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