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HORA DE MOBILIZAR!
GOVERNO INSISTE EM PRIVATIZAR 

A ELETROBRAS/CHESF

O 
Governo tenta dar sua cartada final na privatização da Eletrobras/
Chesf ainda esse ano. Mesmo com o processo em análise no 
TCU, onde a documentação das outorgas traz irregularidades 
e inconsistências nos números apresentados pelo Ministério 

de Minas e Energia (MME), pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e pelo Conselho Nacional de Políticas 
Energéticas (CNPE), a intensão do Governo é publicar o edital de privatização no primeiro semestre de 2022. Para isso, 
vem pressionando o TCU no sentido de aprovar o projeto ainda este ano e, dessa forma, assegurar que o processo de 
entrega das outorgas não se inicie no período eleitoral de 2022 e a privatização seja inviabilizada.

O governo vem se mobilizando de todas as formas e tenta passar o trator nas etapas. Nesta semana, o Conselho de 
Administração da holding lançou Edital para Assembleia Geral Extraordinária - AGE relativa à privatização da Eletrobras. A 
convocação fere o ACÓRDÃO N.º 3176/2021 – TCU – que deixa claro o seguinte texto:

9. Acórdão: ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em interromper 
a apreciação por pedido de vista formulado pelo Ministro Vital do Rêgo pelo prazo regimental e autorizar a continuação 
dos estudos, ficando a eficácia das medidas concretas e as assinaturas dos contratos de outorga, dependendo da 
apreciação do mérito do processo na deliberação que o Plenário fará quando do retorno do pedido de vista. 

É HORA DE MOBILIZAR
Diante das investidas do Governo, precisamos mobilizar a categoria e a 

sociedade para evitar a entrega da nossa soberania. Os prejuízos de uma eventual 
privatização serão irreparáveis, inclusive com aumento das tarifas e fim de investimentos na 
nossa região. Por isso, a FRUNE, através dos seus sindicatos filiados, convocam a categoria para 
deliberar sobre a deflagração de GREVE - por tempo indeterminado - nas bases da Chesf em todo 
Nordeste. Somente com a união e força da categoria podemos reverter essa situação. Precisamos 
resistir e trazer a sociedade para o nosso lado. Essa é a hora! Diga não à privatização!

O SINDURB-PE, SINERGIA-BA, SINDIELETRO-CE, SINTEPI-PI, URBANITARIOS-AL, URBANITARIOS-PB, SINTERN-RN E SINERGIA-
SE, através dos seus respectivos presidentes,  no uso de suas atribuições legais e com fundamento nos Estatutos das entidades, 
convocam todos os trabalhadores(as) da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF, nos estados de Pernambuco, 
Bahia, Ceará, Piauí, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba e Sergipe, sindicalizados ou não para a Assembleias  Extraordinárias 
que serão realizadas  no dia 24 de janeiro de 2022, às 09h00 (em 1ª convocação) ou às 09h30 (em 2ª convocação) com 
qualquer número de trabalhadores(as) presentes para a discussão e deliberação sobre DEFLAGRAÇÃO DE GREVE POR TEMPO 
INDETERMINADO, a partir de 00h do dia 28/01/2022, pelo desrespeito da Eletrobras que insiste em dar continuidade ao processo 
de  privatização das empresas do sistema, em total desrespeito ao TCU (Tribunal de Contas da União) onde o referido processo 
se encontra ainda em apreciação, com pedido de vista do Ministro Vital do Rego.
*Os Editais específicos dos sindicatos encontram-se disponíveis nos sites das respectivas entidades, além dos jornais de grande 
circulação em cada estado.   
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