
Os trabalhadores do Sistema ELETROBRAS de 
todo o Brasil entrarão em greve a partir de zero 
hora do dia 15 de junho, terça-feira. A paralisação é 
uma resposta ao agendamento da MP 1031, que 
prevê a privatização da ELETROBRAS, na pauta 
de votação no Senado. É uma resposta também ao 
descumprimento do ACT Nacional, à não renova-
ção de ACT's Específicos e às demissões de diri-
gentes sindicais.

No que diz respeito a MP 1031, de privatização 
da ELETROBRAS, o CNE reafirma que esse é um 
projeto criminoso. Um verdadeiro saqueio, uma 
pilhagem do patrimônio público, com um único obje-
tivo de beneficiar os privilegiados  que sustentam 
esse governo, especialmente banqueiros e espe-
culadores.

ELETROBRAS

TRABALHADORES PARALISARÃO
SUAS ATIVIDADES POR 72 HORAS

A PARTIR DE 15 DE JUNHO

   MP 1031 SEM DISCUSSÃO

A MP 1031 tramita no Congresso Nacional por 
rito sumário, ou seja, sem nenhuma audiência 
pública e sem a criação de uma Comissão Mista de 
Senadores e Deputados para debater sobre os ris-
cos que uma iniciativa como essa pode trazer para 
os brasileiros e brasileiras. Um Congresso 
Nacional com quase 600 parlamentares se resume 
à impressão pessoal e monocrática de um relator. 
É um claro desvio de finalidade do instrumento 
Medida Provisória.

A votação da Medida Provisória na Câmara foi 
um escândalo. 313 deputados e deputadas apro-
varam um texto com total desconhecimento da 
matéria. O que se viu foram discursos pífios, rasos, 
ancorados em fundos regionais de valores relati-
vos e limitadíssimos nos seus respectivos currais 
eleitorais.
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   MODELAGEM FOI FEITA 

PARA FAVORECER GRUPOS 

ECONÔMICOS

O texto votado na Câmara foi denunciado por 
parlamentares de diferentes orientações ideológi-
cas - PT, PSOL, NOVO, MDB, PCdoB, DEM, PDT, 
PSB, como um “relatório cheio de jabutis”, que seri-
am assuntos fora do objeto da Medida Provisória. 
Além disso, foram feitas graves denúncias de que a 
modelagem da privatização da ELETROBRAS foi 
negociada para favorecer acionistas minoritários e 
que o lobby da indústria das térmicas a gás foi 
incluído no texto como contrapartida à privatização 
da ELETROBRAS.

continua
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   SE APROVADA, MP 1031 VAI 

GERAR UM TARIFAÇO NA 

CONTA DE LUZ

Dezenas de especialistas de diferentes seg-
mentos da sociedade, setores da economia, 
regiões do Brasil e convicções políticas foram 
taxativos em afirmar que tanto o texto original da 
MP 1031, quanto o PLV substitutivo, aprovado na 
Câmara, vão trazer um aumento extraordinário 
na tarifa de energia, um tarifaço na conta de luz. 
O que seria um absurdo em qualquer tempo, é 
mais grave no Brasil de hoje, que atravessa a mai-
or crise sanitária, social e econômica de sua his-
tória por conta da Covid19 e outras mazelas.

Por tudo isso, os eletricitários do Sistema 
ELETROBRAS de todo Brasil paralisarão suas 
atividades, no dia 15 de junho. É inadmissível 
que, nesse contexto tenebroso que vive o Brasil, 
queiram “passar a boiada” da privatização da 
ELETROBRAS, com todos os riscos e efeitos 
nefastos para a população brasileira, se aprovei-
tando covardemente de que os holofotes da 
nação estão direcionados à CPI da Covid-19.

   TRABALHADORES QUEREM 

A INTERRUPÇÃO IMEDIATA 

DA TRAMITAÇÃO DA MP 1031 

NO SENADO

O que os trabalhadores querem é o mínimo de 
bom senso e respeito ao povo brasileiro, apelan-
do para que os Senadores e Senadoras da 
República tenham espírito republicano e respon-
sabilidade com uma pauta de um setor tão estra-
tégico para o país. 

A tramitação da MP 1031 deve ser interrompi-
da imediatamente no Senado. Os impactos, as 
consequências econômicas e sociais desse pro-
jeto de privatização da ELETROBRAS precisam 
ser discutidas pela sociedade brasileira, de for-
ma responsável e com base em estudos sérios 
que, aliás, nunca foram apresentados pelo 
governo. Todas as suspeitas denunciadas no pro-
cesso da MP 1031 devem ser imediatamente 
investigadas e, se confirmadas, que seus res-
ponsáveis sejam apontados e punidos. 

Não podemos aceitar tamanha agressão. 
Estamos intensificando a nossa resistência cole-
tiva, a resistência de luta da classe trabalhadora - 
petroleiros, ecetistas, bancários, portuários, 
movimentos populares - para derrotar até o fim e 
a fundo esse projeto em curso, porque não existe 
desenvolvimento sem soberania energética, 
sem colocar essa energia a serviço do país e não 
a serviço dos banqueiros e especuladores inter-
nacionais.

O povo brasileiro não vai pagar essa conta! 

Vamos lutar pelo futuro do Brasil!

FNU - Federação Nacional dos Urbanitarios I FENATEMA - Federação Nacional de Trabalhadores em Energia, Água e 
Meio Ambiente I FISENGE - Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros I FNE - Federação  Nacional dos 
Engenheiros I FRUNE - Federação Regional do Nordeste  I FURCEN - Federação dos Urbanitarios  Centro-Norte I 

FENTEC - Federação Nacional dos Técnicos Industriais I FEBRAD - Federação Nacional dos Administradores I 
FENASSEC - Federação Nacional das Secretárias e Secretários I Intersindicais: SINDINORTE - INTERSUL - NORDESTE - 

FURNAS - UNIÃO - BASE Rio I AEEL - Associação dos Empregados da ELETROBRAS I ASEF - Associação dos 
Empregados de FURNAS I AESEL -  Associação dos Técnicos e Engenheiros do Sistema ELETROBRAS
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