34 ANOS

Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras!

Informe 113/17

Nem Maquiavel Poderia Arquitetar Plano Mais Execrável
Senhores diretores, gerentes e trabalhadores e trabalhadoras, o Plano de Destruição dos
Negócios e Gestão da Eletrobras está a todo vapor e conduzido pelo Presidente Golpista Pinto
Junior e pelo Secretário Executivo, e também Golpista, Paulo Pedrosa.
Vejam a "selfie" que eles supostamente tiraram após a divulgação do processo de privatização
da Eletrobras e suas empresas, essa histórica “selfie” foi postada por eles e viralizou nas redes
sociais.
É histórico, por conta do escárnio, do deboche, da
irresponsabilidade desses entreguistas! Estavam
muitos felizes e escarnecendo de todos que fazem
parte do Sistema Eletrobras e da sociedade
brasileira. Eles e os patrões deles estão muito
felizes com a possibilidade de vender a preço de
banana o maior patrimônio do setor elétrico
brasileiro, mesmo que isso represente aumento das
contas de luz e submissão do setor ao capital
internacional privado.
Selfie tirada pelo jovem ministro Coelho Junior (33) e divulgada em rede social. Na foto
também aparecem o Presidente da Eletrobras Pinto Junior (de cócoras, a lá Grupo Musical “É
O TCHAN”) e o Secretário Executivo do MME Paulo Pedrosa (ex-Abracee). Para eles foi um
dia de glória e alegria no MME.
Eles não estão nem aí para você, trabalhador e trabalhadora, eles estão rindo de você, dos
consumidores residenciais, da soberania brasileira e do Povo Brasileiro, dos parlamentares
eleitos pelo povo, pois fizeram tudo na calada da noite e de forma traiçoeira, para pegar
quase todos de surpresa com as manobras para dar inicio a um irresponsável processo de
privatização da Eletrobras e suas Empresas! Um processo açodado e sem qualquer discussão
com a sociedade - seguindo a prática perniciosa do governo ilegítimo de plantão.
E veja que coincidência, um dia após tanta felicidade no MME, a grande mídia noticiou:

Você que vem contribuindo com esse presidente vendilhão e golpista repense suas
atitudes!
Ele quer você agindo como um “inocente útil” e, na calada da noite, além de detonar com
a Companhia, distorce informações e as passa para o incauto e neófito ministro do MME
Coelho Filho e este, tentando justificar a privatização da Eletrobras, anda falando à
imprensa, com base em informações destorcidas fornecidas pelo golpista Pinto Junior:

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 agosto de 2017.
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL

