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Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras!

Informe 057/18

MME mente, omite e ofende!
O Ministério de Minas e Energia – MME foi novamente entregue a um político que nada sabe do
setor.
Uma manobra do governo para dar foro privilegiado a Moreira Franco. Uma nomeação sem
quesitos técnicos, questionada pela própria Procuradoria Geral da República, que pediu sua
anulação (leia aqui). Uma nomeação comprometida com o prosseguimento do projeto de entrega
da Eletrobras ao capital privado.
Como se espera dos que não conseguem justificar satisfatoriamente seus atos, o ataque é o
primeiro recurso, sendo assim, o ministro avaliza uma campanha difamatória contra a Eletrobras e
seus trabalhadores e trabalhadoras nas redes sociais, nos mesmos moldes da campanha do
presidente da Empresa, Wilson Pinto Junior, desde sua entrada na Eletrobras e que já custou mais
de R$ 2 milhões em contrato sem licitação com a FSB Comunicações (leia matéria aqui).
Técnicos experientes, estudiosos e conhecedores do setor elétrico já vêm revelando as causas da
conta de energia ser alta e que aumentará ainda mais em caso de privatização.
O que faz a conta de luz aumentar são os altos encargos e tributos na conta de luz, como o ICMS,
por exemplo.
O que faz a conta de luz aumentar são erros de planejamento do MME com decisões operacionais
mais custosas aos consumidores do que nos anos anteriores (despacho das térmicas).
O que faz a conta de luz aumentar são os atrasos em obras de várias usinas que têm
controladores privados e impactam o setor.
Também a estiagem e seus efeitos sobre os reservatórios; o risco hidrológico; as bandeiras
tarifárias, as mudanças no marco legal com efeitos “em cadeia” e a judicialização.
Nenhuma dessas causas é responsabilidade da Eletrobras ou de seus trabalhadores e
trabalhadoras, mas sim do governo, do MME e do presidente Wilson Pinto Junior!
A campanha difamatória dos entreguistas visa justificar o injustificável, induzir o leitor ao erro e a
dilaceração do papel e da relevância da Eletrobras para a segurança energética do Brasil.
Compartilhem este informe com os colegas!
Juntos somos sempre mais fortes!
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