
 
 

34 ANOS  
Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras! 

Informe 122/17 

 

Mobilização!  
 

Como informamos no informe 120/17, Em defesa da verdade, a luta das AEEL e 
dos Sindicatos da Base Rio de Janeiro está intensa nesses últimos dias. Há luta 
contra a privatização e pela manutenção de direitos dos trabalhadores e 

trabalhadoras e há ainda, e persiste, a luta contra a onda difamatória e 
desmoralizante que a imprensa vendida vem lançando para apoiar o projeto de 

privatização do setor elétrico brasileiro. 

Com relação à primeira luta, a Representação dos Trabalhadores tem a seguinte 

agenda de ações para essa semana: 

 Dia 12/09: 

 Lançamento da Rede Parlamentar em defesa do Setor Elétrico (Câmara dos 
Deputados - DF). 

 Reunião CNE (STIU/DF - DF). 

 Lançamento Nacional da Campanha: Energia não é Mercadoria. 

Dia 13/09 

 Entrega do Projeto de Lei para retirada das Distribuidoras do PND à Mesa 
Diretora da Câmara dos Deputados. (Câmara dos Deputados - DF). 

 Treinamento para o Grupo Juventude do MAB - Movimento dos Atingidos por 
Barragens, para atividades até a mobilização do dia 03/10. (Auditório da AEEL 
- RJ). 

 Audiência Pública contra o Desmonte do Estado Brasileiro (Câmara dos 
Deputados - DF). 

 

Quanto à segunda, enviamos uma carta (clique aqui para vê-la) ao Prof. Marcio 
Holland, citado como autor de uma pesquisa que supostamente serviu de base 

para a matéria “FGV avalia que metade das 151 estatais da União poderia ser 
privatizada”, publicada no jornal O Globo de 09/09, e dele obtivemos a resposta 
que reproduzimos, resumidamente, abaixo (grifos nossos): 

 

 

http://www.aeel.org.br/data/files/078_17_Carta_OGlobo_FGV.pdf
https://oglobo.globo.com/economia/fgv-avalia-que-metade-das-151-estatais-da-uniao-poderia-ser-privatizada-21802858
https://oglobo.globo.com/economia/fgv-avalia-que-metade-das-151-estatais-da-uniao-poderia-ser-privatizada-21802858


 
 

 

“À Diretoria da AEEL 
Encaminho abaixo nota de esclarecimento sobre a matéria. 
Att.  

Márcio Holland 
 
Nota à Editora de Economia 

Flávia Barbosa 
 
Prezada Sra: 

 
A respeito da matéria com o título “FGV avalia que metade das 151 estatais da União poderia 
ser privatizada”, publicada em 09 de setembro de 2017, pela jornalista Geralda Doca, venho 

informar que diversas afirmações associando o nosso estudo sobre as estatais 
constantes na matéria, em nenhum momento estão nos estudos ou foram citados 
em contato por telefone com a referida jornalista. (...) 

 
O estudo definitivamente não recomenda, nem deixa de recomendar, 
privatizações. Este não é o foco do estudo. Definitivamente, a jornalista faz 

associações indevidas com o estudo e o assunto privatizações. A matéria faz 
associações do trabalho dos pesquisadores da FGV com nomes de empresas que sequer são 
citadas ou referenciadas no estudo, entre estas a ABGF, Conab, entre tantas outras.  

 
É lamentável que tema tão importante referente a avaliação da qualidade da gestão das 
estatais e suas funções sociais seja mal compreendido comprometendo, assim, o debate 

democrático sobre o papel das estatais para o desenvolvimento econômico. 
 
Att. 
 

Márcio Holland 
Professor da Escola de Economia de São Paulo (FGV-EESP)” 

 

 

Enviamos a mesma carta ao jornal O Globo, à editora Flávia Barbosa e à 
jornalista Geralda Doca que ainda não responderam ao nosso questionamento. 

Nesse sentido, convocamos a todos a continuarem nos ajudando nas lutas, 
compartilhando conosco qualquer publicação que acreditem ser difamatória, 
mentirosa e “golpista”, para avaliação e possível resposta. 

 
Juntos somos sempre mais fortes! 

 
  ASSOCIE-SE A AEEL (clique aqui) OU AO SINDICATO DE CLASSE (links nas logos abaixo) 

 

A Diretoria, em 12 de setembro de 2017. 
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL 

      

http://www.aeel.org.br/fichainscricao.php?op=VZFcHllaKJlUspFRXxmVhN2aKVVVB1TP

