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ATO CONTRA AS PRIVATIZAÇÕES DO SISTEMA ELETROBRAS
Amanhã, dia 9 de março, o Coletivo Nacional dos Eletricitários - CNE e os movimentos sociais
Plataforma Operária e Camponesa de Energia, MAB e MST, realizarão um Ato-Protesto contra a
Privatização das Distribuidoras do Sistema Eletrobras.
As entidades repudiam a tentativa do Governo de privatizar as distribuidoras CEPISA (Piauí),
CEAL (Alagoas), Manaus Energia (Amazonas), CERON (Rondônia), ELETROACRE (Acre), BOA
VISTA ENERGIA (Roraima) e CELG (Goiás), esta última com leilão previsto para 31/03/2016.
O movimento sindical considera, sobretudo, antipatriota esta atitude de se curvar ao poder do
mercado e entregar um patrimônio público estratégico ao capital transnacional com o objetivo de
fazer caixa em momento de crise.
Os trabalhadores, o movimento sindical e o movimento social defendem a manutenção dessas
empresas como estatais, assim, entregaram ao governo uma proposta de criação de uma holding
que seria composta pelas distribuidoras do Sistema.
As distribuidoras de energia são ferramentas essenciais para o crescimento econômico e redução
das desigualdades sociais nas regiões Norte, Nordeste e no estado de Goiás.
A FNU, o CNE, a CUT e os sindicatos vão à luta contra a privatização, esclarecendo à população
sobre os resultados catastróficos que serão gerados com sua implementação.
Não será com a venda do patrimônio público que essa crise será superada. Os trabalhadores têm
propostas concretas para melhorar o desempenho das distribuidoras, começando pelo fim da
interferência política que cria centenas de cargos comissionados e “gerências” ineficazes.
Portanto, é possível criar um novo modelo de governança eficaz, ético e que dialogue com os
trabalhadores.
Desse modo, amanhã, a partir das 9h00, as entidades estarão realizando o Ato-Protesto
juntamente com os movimentos sociais na porta do edifício Herm Stoltz. Participem!

UNAM-SE A NÓS NA LUTA PELOS NOSSOS DIREITOS, ASSOCIE-SE: ficha de inscrição

Uma representação forte se faz com associados unidos e mobilizados.
A Diretoria, em 8 de março de 2016.
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL
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