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Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras! 
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Sem anistia!  

Não compactuamos com a participação de nossos algozes no MME. 

 

Muitos dos impasses que vivemos hoje se devem a uma política de esquecimento praticada no 
Brasil. Mas o país e, especialmente, quem vive o setor elétrico, sabe que o esquecimento e o 
silêncio cobram seu preço no futuro. Por isso, acompanhamos ansiosamente as nomeações do 
novo governo. Comemoramos e saudamos muitos dos nomes já anunciados, como o do Ministro 
dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, o Ministro da Justiça, Flavio Dino, e o Ministro da Economia, 
Fernando Haddad, só para citar alguns.  

Por outro lado, sabemos também que oportunistas, especialmente àqueles com conexões com o 
mercado financeiro, usam sua influência na imprensa para tentar emplacar seus nomes em cargos 
estratégicos no governo. São tecnocratas lobistas, sempre querendo uma boquinha, que 
trabalham como defensores de interesses poderosos. Por isso, não podemos deixar de nos 
posicionar diante de algumas notícias que nos pegam de surpresa, como a recente matéria sobre 
a possibilidade de nomeação de Bruno Eustáquio para o cargo de secretário executivo do MME 
(veja aqui). 

Bruno Eustáquio trabalhou no Ministério de Minas e Energia durante o nefasto governo anterior e 
foi também conselheiro de administração da Eletrobras(veja aqui). Ele trabalhou ardorosamente 
pela privatização da Eletrobras. Compactuou com todos os absurdos perpetrados pela diretoria da 
empresa para levar a privatização adiante e avalizou as medidas absurdas que acompanharam 
todo o processo e, por isso, é considerado um inimigo dos eletricitários!  

A AEEL mantém seu compromisso de luta pela reestatização e trabalha para que Bruno Eustáquio 
e seus comparsas sejam julgados pelos seus atos criminosos realizados durante o processo de 
privatização da Eletrobras.  

Não abrimos mão de nossa luta por um setor elétrico mais justo e pela defesa da soberania do 
país.  

 

Compartilhem este informe com os colegas! 

Juntos somos muito mais fortes! 

ASSOCIE-SE A AEEL (clique aqui) OU AO SINDICATO DE CLASSE (links nas logos abaixo) 
 

A Diretoria, em 6 de janeiro de 2023. 
Associação dos Empregados da Eletrobras - AEEL 

      

https://veja.abril.com.br/coluna/radar-economico/a-frustracao-de-ometto-com-nome-de-minas-e-energia-ainda-nao-anunciado/amp/
https://aeel.org.br/data/files/Fato_Relevante_18_06_22_Renuncia_CA.pdf
http://www.aeel.org.br/fichainscricao.php?op=VZFcHllaKJlUspFRXxmVhN2aKVVVB1TP

