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Intersindical dos Pro�ssionais de Nível Médio e Universitário da ELETROBRAS CGT ELETROSUL

FILIE-SE AO SINDICATO DE SUA CATEGORIA

INTERSINDICAL NA REPRESENTAÇÃO LEGAL DAS SUAS CATEGORIAS
E NA DEFESA DE TODOS OS EMPREGADOS DA ELETROBRAS / CGT ELETROSUL 

Esta Intersindical permanece constantemente trabalhando 
em prol dos interesses de seus Representados.

PRIVATIZAR
A ELETROBRÁS
É UM CRIME 
À NAÇÃO

Com 48 usinas hidrelétricas, 12 termelétricas, 62 usinas eólicas e 1 usina solar, a Eletro-
brás é uma empresa essencial para a geração de energia no Brasil. 

Por certo querem botar as mãos na Eletrobrás, empresa responsável por 30% ener-
gia produzida e 50% da transmissão, contando com empresas do porte de Furnas, CHESF, 
Eletronorte, Eletronuclear e CGT Eletrosul e CEPEL, que possuem um papel estratégico 
para o crescimento econômico e social nas regiões onde atuam.

A sociedade está ciente que as recentes privatizações de distribuidoras de energia elétri-
ca no Brasil tiveram efeitos colaterais preocupantes: tarifação – que é o aumento na 
conta de energia e os contínuos apagões.

A privatização da Eletrobrás é ainda um risco iminente para o meio ambiente, onde hoje 
existem 47 barragens hídricas, algumas delas sexagenárias e por responsabilidade de 
Estado e expertise em engenharia segurança de barragens, fator preponderante para 
geração e transmissão de energia de qualidade e gerando empregos para recuperar a 
nossa economia dessa crise sem precedentes.

Jargão da outra ala deletado!!!!
Destarte, a edição da MP 1.031/21 atenta frontalmente contra os princípios da morali-
dade administrativa, da e�ciência e contra o patrimônio público, violando expressa-
mente o que preconiza a Constituição pátria de 1988.

A Eletrobrás é uma empresa pública lucrativa e saudável financeiramente, tendo 
tido superávit superior a R$ 30 bilhões nos últimos três anos, e estão agora tentando um 
desmonte fatal dessas grandes empresas, nitidamente com passos largos.


