Brasília-DF 31 de Agosto de 2020

SENADOR EDUARDO BRAGA SE REÚNE COM
REPRESENTANTES DO CNE PARA DISCUTIR RUMORES
SOBRE PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS
Na última sexta, 28/08/2020, por volta das
17h de Brasília, o Senador Eduardo Braga MDB/
AM reuniu-se por vídeo conferência com dirigentes sindicais do Coletivo Nacional dos Eletricitários
– CNE, coletivo que reúne as entidades representativas dos trabalhadores do Setor Elétrico Nacional.
Na pauta, as especulações que vêm surgindo sobre
o senador estar sendo indicado como relator de um
projeto de lei que preveja a privatização da Eletrobras, via Senado da República.

Questionado pelos Sindicalistas, o senador rechaçou qualquer discussão em torno do seu nome
para relatar qualquer projeto de privatização da
Eletrobras, disse Eduardo Braga:
“Se alguém quiser falar comigo sobre privatização da Eletrobras. Ninguém falou comigo sobre
privatização da Eletrobras. ”

“Se quiser falar comigo sobre capitalização,
vai ouvir duas coisas distintas: o modelo como eles
propuseram de capitalização à Câmara, eu sou contra, já me manifestei contra há muito tempo.”
“Já deixei claro também que sou contra a privatização, se quiserem podem pesquisar no Google.”

O Senador também lamentou a Eletrobras estar fora dos leilões dos grandes empreendimentos
desde 2015, disse entender que não seja por que
ela queira.
Disse entender que a Eletrobras seja uma empresa estratégica para o nosso país e que por isso
merece ser defendida.
O Senador foi taxativo sobre projeto de privatização da Eletrobras no senado, afirmou que “Não
existe nada de concreto sobre nada, não tem projeto tramitando no Senado, não tem conversa sobre
relatoria, não tem nada”.

Ou seja, segundo ele não há a possibilidade de
um projeto desses ser feito por iniciativa de algum
senador, tem que ser de iniciativa do poder executivo. Ou seja, o projeto de privatização teria que começar a tramitar pela câmara dos deputados.
O Senador afirmou não ter discutido nada nesse sentido com o ministro Paulo Guedes, mas, admitiu ter conversado sobre o setor elétrico com o
ministro Bento Albuquerque.

O CNE por sua vez disponibilizou ao Senador,
um estudo elaborado pelos engenheiros e técnicos
da Eletrobras, intitulado “Eletrobras, ferramenta
estratégica para a retomada da economia”, onde
mostra alternativa levando em conta o momento
em que o Brasil se depara com a maior recessão de
sua história, com consequências dramáticas para
a população após a perda de milhares de vidas e
milhões de empregos provocada pela pandemia da
Covid-19,
Os Sindicalistas procuraram mostrar que a Eletrobras, empresa controlada pelo Governo Federal,
reúne todas as condições necessárias para exercer
um papel de destaque na retomada da economia e
se tornar uma mola propulsora do desenvolvimento nacional.

O Senador se mostrou bastante interessado no
estudo e identificou diversos pontos semelhantes
entre o que propõe o estudo e sua concepção para
o setor elétrico diante do cenário atual.

