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Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras! 
Informe 114/18 

 
 

 
10/08 é o Dia do Basta: Fora Pinto, Fora Brandão!  

Na medida em que a resistência dos trabalhadores e trabalhadoras conquista vitórias e 
dificulta o processo de privatização da Eletrobras, os entreguistas de plantão traçam 
estratégias para evitar a derrota. A nomeação de Ricardo Brandão, procurador federal 
da AGU, como Consultor Jurídico Geral da Eletrobras é mais uma artimanha do 
presidente da Empresa para justificar o injustificável.  

Dono da caneta que assinou pareceres negativos à Eletrobras em ações contra a 
União, o senhor Ricardo Brandão atuará num cargo “ressuscitado” pelo Pinto Junior, 
exclusivamente para aloca-lo. Quem não vê conflito de interesses nessa manobra, não 
enxerga mais nada (alô, alô Diretora de Compliance!). 

Mas as Entidades de Representação não estão dormindo. Denunciamos e enviamos 
carta às diretorias e à imprensa, e ontem, 06/08, uma nova carta às diretorias da 
Eletrobras fundamentando com documentos e pareceres, e alertando o mais que nítido 
conflito de interesses nesta nomeação. Remendamos a todos que leiam a carta 
acessando-a aqui.  

O que pretende o senhor Pinto Junior com esta indicação? O mesmo que pretendia o 
Ministro do MME quando o indicou. O mesmo que Michel Temer pretendia quando 
indicou o ministro: possibilitar os processos de liquidação do patrimônio público. 

Sendo assim, na próxima sexta-feira, 10/08, realizaremos às 13 horas na porta 
do Herm Stoltz, um Ato contra as tiranias do senhor Wilson Pinto Junior e a 
nomeação de Ricardo Brandão, como parte do Dia Nacional de Mobilização, o Dia 
do Basta!, convocado pelas Centrais Sindicais, contra o desemprego, a retirada de 
direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, o aumento do preço dos combustíveis e as 
privatizações. 

 

Compartilhem este informe com os colegas e compareçam!  

Juntos somos muito mais fortes! 

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

 

A Diretoria, em 7 de agosto de 2018. 

Associação dos Empregados da Eletrobras - AEEL 

      

http://aeel.org.br/data/files/048_18_Diretoria_Conselho_Conflito_Indicacao.pdf
http://www.aeel.org.br/fichainscricao.php?op=VZFcHllaKJlUspFRXxmVhN2aKVVVB1TP
http://www.sintergia-rj.org.br/sidicalize.htm
http://www.administradores.org.br/afiliacao/index.php
https://www.sengerj.org.br/pages/22-por-que-se-associar
http://www.sinserj.com.br/filia--o

