
COMO VOTARAM OS 
PARLAMENTARES DO 

MARANHÃO NA LEI QUE 
PRIVATIZOU A ELETROBRAS 

E A ELETRONORTE

Para quem não sabe, Bolsonaro 
privatizou a Eletrobras através da 
Medida Provisória 1031, antes mes-
mo de levar ao Congresso, cuja lei 
veio a ter o número 14.182/2021, 
mas, para isso, contou com a colabo-
ração e conivência da maioria dos par-
lamentares maranhenses, inclusive 
da oposição ao governo Bolsonaro. 

Deputados que votaram A FAVOR 
da Privatização da Eletrobras e pelo 
aumento da conta de luz: 

Aluisio Mendes (PSC-MA); Cleber 
Verde (Republ icanos-MA);  Dr. 
Gonçalo (Republicanos-MA); Edilazio 
Junior (PSD-MA); Gastão Vieira (Pros-
MA); Gil Cutrim (Republicanos-MA); 
João Marcelo S. (MDB-MA); Junior 
Lourenço (PL-MA); Juscelino Filho 
(DEM-MA); Marreca Filho (Patriota-
MA); Pastor Gil (PL-MA); Pedro Lucas 
Fernandes (PTB-MA)

Deputados que NÃO PARTICIPARAM 
da votação:

André Fufuca (PP-MA); Josimar de 
Maranhãoziho (PL-MA); 

Deputados que votaram CONTRA  a 
Privatização da Eletrobras e contra 
o aumento da conta de luz:

Zé Carlos (PT-MA); Bira do Pindaré 
(PSB-MA), Hildo Rocha (MDB-MA); 
Josivaldo JP (Podemos-MA); 

Senadores votaram A FAVOR da 
Privatização da Eletrobras e pelo 
aumento da conta de luz: 

Roberto Rocha

Senadores votaram CONTRA da 
Privatização da Eletrobras e contra 
o aumento da conta de luz:

 Weverton Rocha (PDT-MA) e Eliziane 
Gama (Cidadania-MA).

O Deputado Zé Carlos PT/MA, que é presidente da Frente Parlamentar 
em Defesa da Eletronorte, entregou a Lula o MANIFESTO PELA 
REESTATIZAÇÃO DA ELETROBRAS (vide documento no verso), este 
importante ato, atendeu o pedido do Sindicato dos Urbanitários do 
Maranhão – STIUMA e do Coletivo Nacional dos Eletricitários – CNE.

O documento elaborado pelos trabalhadores/as das empresas 
Eletrobras visa ratificar no programa do eventual governo do Presidente 
Lula, o compromisso com a reestatização da Eletrobras e da Eletronorte, 
empresas que, ao lado da Chesf, Furnas e CGT Eletrosul, foram privatiza-
das pelo Governo Bolsonaro/Paulo Guedes em um dos maiores crimes de 
lesa pátria da nossa história, que custará a destruição do patrimônio criado 
por Getúlio Vargas e que se consolidou nos governos seguintes.

A missão de entregar o manifesto coube ao Deputado do Maranhão que 
mais ajudou na luta contra esse crime, e que desde o primeiro dia que foi 
procurado pelo Sindicato dos Urbanitários do Maranhão – STIUMA, não 
se negou em levantar as assinaturas para a criação da Frente Parlamentar 
Mista em Defesa da Eletronorte e participar da luta de maneira efetiva.

Ressaltamos ainda a participação importante do Senador Weverton 
Rocha, que é Vice Presidente da Frente, e também a destacada participa-
ção do Deputado Bira do Pindaré. E, no Maranhão, podemos ainda desta-
car a atuação do Deputado Zé Inácio e do Vereador Honorato Fernandes.

DEPUTADO ZÉ CARLOS (PT/MA)
PEDE A LULA A REESTATIZAÇÃO
DA ELETROBRAS e ELETRONORTE

Pela  Reestatização
da Eletrobras e Eletronorte

Eletricitários 
do Maranhão
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