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ELETROBRAS OFICIALIZA MAMATA DOS 

SUPER SALÁRIOS DA DIREÇÃO E ANUNCIA 

REESTRUTURAÇÃO DEPREDATÓRIA 
 

Com muito receio da retomada do controle da União na 
Eletrobras, o grupo de diretores, conselheiros e acionistas 
que tomou a empresa de assalto na privatização, corre 
contra o tempo para tentar promover o máximo de 
mudanças possíveis. Nesta quinta, às vésperas do Natal, 
no mesmo dia em que diretores e conselheiros terão seus 
super-reajustes salariais retroativos deliberados em 
assembleia, a diretoria nefasta da Eletrobras vai anunciar 
aos trabalhadores um projeto de reestruturação da holding 
e das subsidiárias Chesf, Furnas, Eletronorte e Eletrosul 
que visa destruir muito do que se levantou nos últimos 60 
anos. 
 

Se o dia 22/12/2022 fosse resumido em filme dentro da 
Eletrobras, ele seria “Matou a família e foi a cinema” de 
Julio Bressane. Nunca na história da Eletrobras se viveu 
tanto a realidade do “nós e eles”. Estão depredando a 
empresa e os trabalhadores para bancar supersalários da 
direção e voluptuosos dividendos para os acionistas.  
 

Na AGE o filme é repetido: acionistas enviesados,  
comprometidos com diretoria e conselho numa ação entre 
amigos, vão aprovar uma das mais escandalosas 
propostas de remuneração de executivos da história do 
Brasil. Um conselheiro de administração que recebe hoje 
R$ 5.400,00 poderá receber até R$ 200 mil.  
 

O presidente da empresa <coitado?> não consegue viver 
com R$ 52 mil, pleiteia um aumento para R$ 300 mil. 
Todos os diretores receberão mais do que o dobro dos 
salários que recebem hoje. E se considerarmos eventuais 
bonificações propostas caso sejam atingidas, todos estes 
valores podem se multiplicar em quantias estratosféricas. 
Estamos falando de reajustes imorais que podem chegar 
a 3700%. A proposta soa ainda mais absurda quando se 
sabe que os valores serão pagos retroativamente até 
abril/2022. 
 

Esta era a grande magia da privatização: aumentar os 
salários dos diretores e conselheiros que entregaram a 
encomenda. Uma mamata de presente de Natal! 
 

E na base da pirâmide onde estão os trabalhadores, os 
menores salários, eles vão anunciar no mesmo dia da 
mamata dos salários da direção, um projeto de 

reestruturação devastador. Reavaliação dos quantitativos 
da força de trabalho; novo modelo de centro de serviços 
compartilhados; mudança na política de 
previdência/fundos de pensão; mudanças no modelo de 
remuneração de empregados, alteração no plano de 
carreiras; integralização do capital das subsidiárias Chesf, 
Furnas, Eletronorte e Eletrosul alterando também a 
governança da diretoria e dos conselhos com redução, 
supressão e alterações estatutárias; início das demissões 
por plano incentivado e de demissões sumárias, sem 
incentivo. Tudo isso embrulhado para presente de grego 
natalino. 
 

De um lado esse carnaval, do outro a fome total. Mas por 
que eles correm tanto para fazer de forma atabalhoada 
mudanças tão estruturantes? Temos mais de uma 
resposta, mas essas aves de rapina estão se tremendo de 
medo do novo governo Lula. Querem passar a boiada em 
tudo o que for possível. Querem maquiar de legalidade 
atos duvidosos. A verdade é que eles têm muito medo que 
a União volte a ter papel de acionista relevante na 
Eletrobras. Eles morrem de medo da palavra 
REESTATIZAÇÃO. 
 

Mas não é só isso. Eles precisam mostrar serviço. A 
Eletrobras deu prejuízo e vai continuar dando prejuízo. Os 
reservatórios estão cheios, com oferta de energia, os 
preços no mercado livre derretem. O PLD vai continuar 
caindo pelo menos até 2024. Então os ratos precisam 
correr para aumentar seus salários, porque os maus 
resultados vão chegar.  
 

Apesar de vocês, amanhã há de ser outro dia... 
Absolutamente todos os desmandos, os descalabros, os 
atropelos que vocês estão tentando travestir de atos 
jurídicos perfeitos não vão prosperar. Vocês, diretores, 
conselheiros e acionistas mensageiros da nossa 
desgraça, vocês não vão gostar de ver o filme que entra 
em cartaz em janeiro. 
 

A trama que vocês armaram já foi longe demais. Chegou 
a hora do plot twist, da reviravolta. E nós vamos mudar o 
rumo desta história! Acabou a mamata! 

 

 


