
 

 

 

TRABALHADORES DA ELETROBRAS OBTEM 
MAIS UMA VITÓRIA NA SEMANA DOS 3 ANOS 

DE LUTA CONTRA A PRIVATIZAÇÃO 
 

Desde que o Coletivo Nacional dos Eletricitários 
iniciou a luta contra a privatização da Eletrobras 
em 21 de agosto de 2017, temos vivido uma 
verdadeira guerra de guerrilhas nas ruas, na 
grande mídia, nas redes sociais, no Parlamento 
brasileiro e também na Justiça. Considerando 
todos os interesses envolvidos em um processo 
tão longo de tentativa de privatização, numa 
iniciativa insistente que já ultrapassa dois 
governos (Temer e Bolsonaro), as nossas vitórias 
precisam ser reconhecidas e celebradas. São elas 
que renovam nossos ânimos para seguirmos 
firmes nesta árdua e compensadora luta. 

Pois foi justamente nesta semana que 
completamos 3 anos de luta contra a privatização 
da Eletrobras que obtivemos mais uma grande 
vitória no campo jurídico. No dia 18 de agosto de 
2020, a juíza da 23ª Vara Cível Federal do Rio de 
Janeiro determinou que 
o  BNDES preste 
esclarecimentos, em 20 
dias,  acerca da fala de 
seu presidente Gustavo 
Montezano, em 
entrevista concedida à 
CNN Brasil, na qual 
afirmou que o BNDES já 
estaria bem adiantado 
na modelagem de 
privatização da 
Eletrobras, com a elaboração de preparações 
‘independentes’ de modelagem para a venda da 
empresa.   

Sob o argumento de que o BNDES estava 
fraudando a decisão que determinou a proibição 
de quaisquer estudos relativos à privatização da 
Eletrobras,  o CNE representado pela Assessoria 
Garcez, fez requerimento para que o BNDES 
apresente todos os estudos internos e 
‘independentes’ que tenha realizado para 
estruturação e definição da modelagem de 
desestatização da Eletrobras, conforme afirmado 

pelo seu presidente, bem como pedimos 
explicações sobre o quantitativo de funcionários 
que foram empregados nessas tarefas e quanto 
de recursos monetários e materiais do banco 
foram gastos nessas atividades; bem como se 
houve gastos com contratações externas, 
apresentando referidos contratos;  

A juíza entendeu por moderada a multa diária no 
valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) pelo 
descumprimento ou ausência dos 
esclarecimentos solicitados por nós, 
determinando ainda que o Ministério Público 
Federal seja cientificado de nossas alegações. 
Estamos acompanhando de perto a juntada de 
manifestação do BNDES e voltaremos a informar 
qualquer fato novo.  

Ainda sobre o fato, registre-se que em iniciativa 
articulada pelo 
CNE com as 

nossas 
assessorias de 
imprensa, jurídica 
e parlamentar, 

conseguimos 
emplacar a notícia 
da nossa vitória no 
Jornal Correio 
Braziliense, o de 
maior circulação na 
capital federal. 

Por tudo isso, o CNE sempre afirma que mesmo 
com todas as dificuldades do caminho, a luta vale 
a pena. Aproveitamos para reforçar que cada 
trabalhadora e cada trabalhador fortaleça a sua 
entidade sindical. Seja sindicalizado, participe das 
contribuições extras de luta e esteja sempre 
mobilizado para lutarmos juntos. Somos mais de 
12 mil famílias espalhadas em todos os estados 
deste Brasil, é a nossa unidade que faz a diferença 
na luta. Parabéns a todos nós! Sigamos firmes e 
em frente até a vitória definitiva!  

Curta nossos canais nas redes sociais! 


