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LOBISTA DO GÁS, ELMAR NASCIMENTO 

TENTA NOMEAÇÃO PARA MINISTÉRIO DE 

MINAS E ENERGIA 
 

Recentemente, o Coletivo Nacional dos Eletricitários 
divulgou boletim registrando o principal objetivo para 
2023: a reconstrução do Setor Elétrico Brasileiro e a 
reestatização da Eletrobras, somente assim o Brasil 
voltará a ter um desenvolvimento autossustentável, 
sem sobressaltos, avançando na transição energética, 
com energia elétrica de qualidade e preço justo. Para 
isso, entendemos que o ministro de Lula no Ministério 
de Minas e Energia deve estar comprometido com o 
fortalecimento do estado no setor elétrico, para que o 
governo entrante possa implementar as políticas sociais 
tão esperadas pelo povo brasileiro. 
 
Voltamos a falar no assunto em sinal de alerta, pois nos 
bastidores, por vezes rasteiros, da política, uma velha 
ratazana do setor elétrico tenta de todas as formas se 
chancelar novo Ministro de Minas e Energia ou indicar 
algum preposto para o cargo. 
 
Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos que 
Elmar Nascimento (União-BA), deputado líder do União 
Brasil na Câmara. 
 
Uma eventual indicação de Elmar Nascimento para 
Ministro de Minas e Energia seria uma tragédia para o 
país. 
 
Além de uma tragédia técnica, Elmar no próximo 
governo é um suicídio político. A raposa baiana por 
diversas vezes em sua biografia tratou com desdém e 
desrespeito Lula, Dilma e o PT. Elmar sempre foi colado 
com Bolsonaro. 
 
Atual relator da PEC da transição, Elmar tenta usar o 
fato para angariar benesses como diretorias da 
CODEVASF e o Ministério de Minas e Energia. 
 
Ainda neste governo Bolsonaro, Elmar foi relator da MP 
privatização da Eletrobras e foi ele que colocou o jabuti 
das termelétricas em regiões onde não há gasoduto. 
 

Na recente apresentação à imprensa do GT de Minas e 
Energia da Transição foi revelada uma bomba tarifária 
de quase R$ 500 bilhões, sendo que mais de R$ 300 
bilhões só por conta desses jabutis que Elmar colocou. 
 
O problema para ele e seus financiadores (Carlos 
Suarez, dentre outros) é que o plano original incluía um 
outro jabuti conhecido como Brasduto que seria 
responsável por bancar os gasodutos para as 
termelétricas com dinheiro dos consumidores. 
 
Elmar estava só esperando uma oportunidade de enfiar 
mais esse jabuti na conta do consumidor. O problema 
para ele e seu grupo é que o Bolsonaro não foi reeleito. 
Agora, para garantir que o projeto dele, que vai deixar 
nossa matriz energética mais cara e mais suja, Elmar 
ensaia chantagens com, a PEC debaixo do braço para 
tentar ser Ministro ou indicar o ministro das Minas e 
Energia. 
 
É a raposa querendo cuidar do galinheiro. 
 
O Coletivo Nacional dos Eletricitários rejeita e repudia 
veementemente a possibilidade de Elmar Nascimento 
ser ou indicar o novo MME. 
 
Além de odiar LULA, DILMA e o PT, Elmar Nascimento 
foi o operador da Privatização da ELETROBRAS no 
Congresso Nacional. Relator da MP da Privatização da 
maior empresa de energia elétrica da America Latina, 
Elmar negociou pessoalmente os "jabutis" das térmicas, 
das PCH's, e do PROINFRA. Elmar Nascimento é 
rejeitado, é persona "non grata" para os eletricitários. 
 
Elmar que vá procurar abrigo em outro lugar. Mas no 
Ministério de Minas e Energia você não será bem vindo 
e não terá vida fácil! Nós, os eletricitários, seremos 
resistência diuturna a Elmar Nascimento e os seus! 

 

 


