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Trabalhadores denunciam 
fraude na eleTrobras

Companheiro (a), diante das 
notícias que cercam o plano de 
privatização do setor energético 
capitaneado pelo governo federal, 
a Federação Nacional dos Traba-
lhadores em Energia, Água e Meio 
Ambiente (FENATEMA) vem se 
deparando com fortes e vigorosos 
indícios de fraude e manipulação 
de números na Eletrobras.

Até mesmo o companheiro 
de partido de Michel Temer, o 
senador Roberto Requião (PMDB-
PR), foi taxativo e afirmou que, 
quem comprar empresas públicas 
na atual circunstância política do 
Brasil, estará cometendo crime de 
receptação.

Dentro da administração da 
empresa e em sua defesa jurídica, 
alguns podem alegar falhas, ou-
tros podem tentar desconversar. 
Porém, de fato, o que temos são 
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EDITORIAL

esTá declarada
a guerra conTra

a privaTização
da eleTrobras!

declarações documentais feitas 
no Tribunal, que demonstram a 
fragilidade e o quão temerária é 
esta direção da Eletrobras, indica-
da pelo presidente da República e 
seus comparsas.

Como eles jogam? Forjam 
dados para não pagarem os traba-
lhadores, ou enganam o mercado 
com os números apresentados?

De qualquer modo, trata-se 
de uma administração perigosa 
ao interesse público. Até mesmo 
os números de mercado, que 
balizam, inclusive, a desejada 
privatização proposta por Temer 
e seus asseclas, podem ser uma 
grande mentira.

ou perde o estado bra-
sileiro, ou perde o possível 
investidor...

a qual interesse esta tur-
ma atende?
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O BRASIL

NÃO PODE APAGAR!

Desde que o ilegítimo presidente Michel Temer cuspiu sobre a 
bandeira da Democracia ao assumir o cargo mais importante do 
Brasil, iniciou-se no país uma terrível agenda de retirada de direitos 
trabalhistas e de ataques ao patrimônio do povo. O salafrário assumiu 
a agenda neoliberal de entrega do bem público!!! 

Com pouco tempo de vida pela frente, o presidente golpista força 
medidas para fortalecer a pátria alheia e engordar o bolso de seus 
amigos empresários, com os projetos de privatização no setor energé-
tico, nas companhias de água, no correio, no transporte público e em 
outros serviços essenciais. A vida do povo se tornará muito mais difícil.

Em nosso entendimento, defender o patrimônio público é obrigação 
dos políticos que representam, de fato, a sociedade, e de todo cidadão 
de bem. Todos os caminhos nos levam a crer numa só verdade: no Brasil, 
privatização é sinônimo de corrupção! Temos uma gangue instalada, 
disposta a trocar favores com o capital especulativo, entregando em-
presas de valor inestimável, como as subsidiárias do grupo Eletrobras.

Agora é guerra! O trabalhador que luta contra a privatização vai além 
de defender a sua garantia de emprego, colocando um escudo também 
sobre sua missão mais nobre, que é levar energia ao povo brasileiro. 
Não aceitar a venda da Eletrobras é uma demonstração de patriotismo, 
compromisso com o Brasil e manutenção da soberania nacional, que hoje 
sangra entre negociatas com caudilhos de outras bandeiras.

A FENATEMA (Federação Nacional dos Trabalhadores em Energia, 
Água e Meio Ambiente) e os sindicatos filiados estão à disposição da 
sociedade brasileira para organizar a luta e resistir contra a desnacio-
nalização das empresas brasileiras, neste momento, especificamente, 
contra o projeto de entrega da Eletrobras, o maior grupo do setor 
energético da América Latina.

Nesta publicação, você encontrará dados técnicos e econômicos, 
além de documentos de denúncia sobre a empresa de energia que 
está no alvo dos vendilhões do Estado Brasileiro. Também explicaremos 
um pouco sobre a relevância do 1º Encontro Nacional de Sindicalistas 
Contra a Privatização do Sistema Eletrobras, realizado nos dias 19 e 
20 de outubro de 2017.

o brasil não está à venda! privatização não!

boa leitura!

JUNTOS NA LUTA!
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Qual o Tamanho da eleTrobras?
Quando afirmamos que a 

Eletrobras é a maior empresa do 
setor elétrico na América Latina, 
comprovamos que o povo brasilei-
ro é detentor de uma das maiores 

reservas energéticas do planeta. 
Ao todo, o grupo responde 

pela geração de 33% da energia 
nacional, num total de 46,856 
GW. Além disso, são os 63.387 

quilômetros de linhas de trans-
missão da Eletrobras que trans-
portam para as cidades 47% 
do total de energia gerado em 
nosso país.

o grupo controla a geração em 233 usinas, sendo:

• 47 UHEs (usinas hidrelétricas), espalhadas pelas bacias fluviais de norte a sul do país: há usinas da Eletrobras no Amazonas, Tocantins-
Araguaia, Parnaíba, São Francisco, Bacias do Atlântico, Paraná e nas Bacias do Paraguai e do Uruguai.

• 114 UTEs (usinas termelétricas), instaladas em todas as regiões do país, que geram energia através do calor liberado por gás natural, óleo 
e carvão.

• 02 UTNs (usinas termonucleares), instaladas em Angra dos Reis, que têm importante contribuição para o setor energético e para o avanço 
tecnológico do Brasil. A privatização destas usinas é extremamente inviável e ameaçadora à segurança pública nacional.

• 69 PARQUES EÓLICOS E 01 USINA SOLAR, que representam o esforço do país em gerar eletricidade limpa através de fontes alternativas.

*Capacidade Total do Sistema de Geração: 140,858 GW
Hidrelétrica: 91,650 GW (65,07%);
Termelétrica: 39,563 GW (28,09%);
Eólica: 7,633 GW (5,42%);
Termonuclear: 1,990 GW (1,41%);
Solar: 0,022 GW (0,02%).

o grupo eleTrobras
A holding Eletrobras controla dezesseis subsidiárias no 

território brasileiro, tendo também presença externa em 
mais quatro países da América do Sul.

eleTrobras iTaipu
Controla a usina binacional de Itaipu, que é líder mundial em produção de energia limpa e renovável. Com 20 
unidades geradoras e 14 GW de potência instalada, Itaipu fornece 17% da energia consumida no Brasil e 76% da 
eletricidade disponível no Paraguai. Desde o início de sua operação, em 1984, a hidrelétrica já produziu 2,4 bilhões 
de MWh. Do total produzido, metade da eletricidade pertence ao Brasil e os outros 50% pertencem ao Paraguai.

furnas

chesf
A Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF) possui 12 hidrelétricas, instaladas na 
Bahia, no Piauí e na Paraíba, e uma termelétrica, perfazendo potência total instalada de 10,3 
GW. Além disso, a CHESF também administra 15% das linhas de transmissão do Brasil, um 
potente sistema que fornece energia aos principais centros urbanos do nordeste.

eleTronorTe
Presente nos nove estados da Amazônia, a 

subsidiária controla quatro hidrelétricas e 
também seis termelétricas, com uma potência 

total instalada de 9 GW. Além disso, a 
empresa administra quase 12 mil quilômetros 

de linhas de transmissão.

eleTronuclear
A subsidiária produz energia através da geração de calor proveniente da ruptura do núcleo dos átomos, operando as 
duas usinas termonucleares do Brasil que geram 1,9 GW. Localizada em Angra dos Reis, a empresa é responsável por 
30% da eletricidade consumida no Estado do Rio de Janeiro e contribui com 3% de toda energia disponível no país.

Presente em 15 estados e no Distrito Federal, 
as u idades geradora da subsidiária são 
responsáveis por 17,3 GW de potência. 

Furnas opera e mantém um sistema por onde 
passa cerca de 40% da energia que move o 
Brasil, atuando no abastecimento a regiões 
onde estão situados 63% dos domicílios e 

81% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.



disTribuição
A holding Eletrobras está à frente de seis companhias públicas de distri-
buição: ceal, em alagoas; ceron, em rondônia; eletroacre, 
no acre; cepisa, no piauí; boa vista energia, em roraima e 

amazonas energia, no amazonas. 

*o grupo eletrobras também detinha
50,93% da celg (goiás), recém-privatizada.

cepel
Situado na Ilha do Fundão (RJ), o Centro 

de Pesquisas de Energia Elétrica (Eletrobras 
CEPEL) é o mais importante núcleo de estudos 

sobre energia elétrica do Hemisfério Sul. Em 
30 laboratórios, especialistas desenvolvem 

pesquisas e novas tecnologias de eletricidade 
em prol do povo brasileiro.
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BRASIL DO TEMER!
A MÁQUINA DE FORTALECER A PÁTRIA ALHEIA!

amazonas gT
A mais nova subsidiária da holding Eletrobras controla a geração de energia hidrelétrica da UHE Balbina, 
no Amazonas, e de mais três termelétricas em Manaus, somando potência total de 0,86 GW. A Amazonas 
GT também é responsável por mais de 390 km de linhas de transmissão na região norte do país.

eleTrosul
Com geração total de 2,1 GW, a Eletrosul controla cinco hidrelétricas. As UHEs e PCHs (pequenas 

centrais hidrelétricas) operam no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná e no Mato 
Grosso do Sul. A Eletrosul também é responsável pelo maior parque eólico da América Latina, 

instalado na fronteira do Brasil com o Uruguai, e pelo maior projeto de geração solar do país, em 
Florianópolis. Além disso, a subsidiária controla 11 mil quilômetros de linhas de transmissão de 

energia.

cgTee
A Companhia de Geração Térmica 
de Energia Elétrica (CGTEE) 
atua no Rio Grande do Sul, 
administrando três termelétricas, 
que geram 0,84 GW para a 
matriz energética do Brasil.

eleTropar
Fundada no período das privatizações do setor elétrico paulista, a Eletrobras Eletropar tem participações 
societárias nas ações das empresas de energia de São Paulo, tendo partes nas empresas Eletronet, 
Eletropaulo, EMAE, CPFL, CTEEP e EDP.
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ano  receiTa lÍQ.  lucro   paTrimÔnio lÍQ. 

2001  16,5 bi   3,25 bi   64,3 bi

2002  18,4 bi   1,1 bi   66,6 bi

2003  19,3 bi   0,3 bi   67,8 bi

2004  19,9 bi   1,3 bi   68,9 bi

2005  18,4 bi   0,9 bi   75,7 bi

2006  20,8 bi   1,1 bi   77,8 bi

2007  24 bi   1,5 bi   80 bi

2008  30,1 bi   6,1 bi   85,6 bi

2009  25,8 bi   1,25 bi   69,4 bi

2010  29,8 bi   2,5 bi   70,5 bi

2011  33 bi   3,8 bi   77,2 bi

2012  33,6 bi   -6,9 bi   67,3 bi

2013  23,8 bi   -6,2 bi   61,5 bi

2014  30,1 bi   -2,9 bi   56,8 bi

2015  32,6 bi   -14,9 bi   41,7 bi

2016  60,6 bi   3,5 bi   44 bi

resulTado aTé o 1º TrimesTre já posiTivo

2017*  8,97 bi*   1,4 bi*

*os dados de 2017 ainda não foram totalmente concluídos.

Criado em 1962 para gerenciar a geração, a transmissão e a distribuição de energia no Brasil, o grupo Eletrobras tem 
uma das receitas mais valiosas do mundo. Mesmo em meio a crises financeiras e políticas públicas fracassadas, não foi 
registrado prejuízo na empresa desde 2001, ano em que se iniciaram as pesquisas.
veja os números da empresa:

QuanTo vale a eleTrobras?

Fonte: Sindicato dos Eletricitários de São Paulo

} período
sob efeito
da mp 579



PROCURA-SE
Quem conseguir barrar as atividades de qualquer um dos elementos da lista 

abaixo, ganha a recompensa de salvar a Eletrobras
De um lado, a venda da Eletrobras ameaça o setor energético brasileiro e põe em risco a soberania nacional. De outro lado, existe uma fila de 

magnatas especuladores interessados na privatização, que visam a obtenção de lucros em detrimento do controle da energia e das águas no país.
conheça os nossos principais inimigos:

Fernando Coelho Filho

O atual ministro de Minas e Energia 
ingressou na carreira política aos 22 anos, 
quando se elegeu deputado federal pelo 
psb-pe. Inclusive, votou a favor da MP 
579, a qual utiliza como argumento para a 
venda da Eletrobras. 

Desde que assumiu o ministério, Coelho 
é um dos políticos mais interessados em 
entregar o Sistema Eletrobras para o capi-
tal estrangeiro, abrindo mão da soberania 
nacional.

Paulo Skaf

Empresário e político, Paulo Skaf preside 
a Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (FIESP), um dos mais importantes 
ninhos do patronato brasileiro. 

Foi candidato a governador de São 
Paulo em 2010 pelo psb, e, em 2014, pelo 
pmdb. Skaf pressionou a ex-presidente 
Dilma Rousseff a assinar a MP 579, medida 
que permitiu as renovações das concessões 
do setor elétrico no Brasil, com a promessa 
de que os empresários investiriam ainda 
mais no país: fato que não ocorreu.

Michel Temer

Vice-presidente da República nas 
gestões de Dilma, Michel Temer tomou o 
poder por meio de um golpe institucional 
em 2016, e, desde então, está cedendo às 
pressões de empresários e políticos, ferindo 
gravemente os interesses dos trabalhadores. 

Michel Temer é acusado de estar envol-
vido em diversos esquemas de corrupção, 
lavagem de dinheiro, privatizações das em-
presas estatais, aprovação da terceirização e 
da reforma trabalhista, pontos tocados por 
vários partidos, inclusive o pmdb.

CTG
A China Three Gorges Corporation (CTG) é uma estatal per-

tencente ao governo chinês, que foca em produção de energia 
elétrica em grande porte. O grupo está interessado em comprar 
a Eletrobras e possui mais 300 bilhões de reais em caixa. 

Os empresários da CTG estão adquirindo concessões de usinas 
no Brasil e ainda pretendem comprar a maior parte da Eletrobras, com valores abaixo do mer-
cado. Isto poderá trazer sérias consequências, como o aumento na conta de luz, racionamento 
de energia em diversas regiões e o controle das águas do Brasil.

Jorge Paulo Lemann
Dono da Ambev, das redes Burger King Brasil 

e Lojas Americanas, do grupo Heinz do Brasil, do 
Submarino e do Shoptime, Lemann é o homem mais 
rico do país e um dos empresários interessados na 
venda da Eletrobras. 

Ao longo dos anos, Lemann financiou diversos 
políticos e até a campanha “Fora Dilma”, e hoje 
ocupa-se incentivando o desmonte do setor público 
nacional e a retirada de direitos dos trabalhadores.

Edison Lobão

Filiado ao PMDB, foi governador do 
Maranhão entre 1991 e 1994 e ministro de 
Minas e Energia nos governos Dilma. Lobão 
foi um dos principais incentivadores da MP 
579, que acabou por beneficiar os grandes 
empresários.
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Foto: Fábio Rodrigues Pazzebom/Agência Brasil Foto: Reprodução/Facebook Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Foto: Reprodução/Facebook

China Three Gorges/Divulgação
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denÚncia: suspeiTamos Que a eleTrobras 
frauda resulTados financeiros

Afirmação falsa ou manipulação de números? Em batalha jurídica com os trabalhadores, advogados da 
Eletrobras erram feio e põem em jogo a honestidade da administração

No ano de 2016, a Federação 
Nacional dos Trabalhadores em 
Energia, Água e Meio Ambiente 
(FENATEMA) entrou com ação na 
Justiça e as suscitadas foram todas 
as empresas do grupo Eletrobras 
e a própria Centrais Elétricas do 
Brasil S.A..

O objetivo do processo era 
exigir que a estatal pagasse a PLR, 
conforme acordo firmado no TST, 
referente à PLR 2015, estabelecida 
pelo acordo feito pela FENATE-
MA sobre o Dissídio Coletivo de 
Greve no TST (Dissídio 11801-
63.2015.5.00.0000). Porém, a 
empresa depositou apenas metade 
do valor acordado.

Em defesa, a Eletrobras entrou 

com recurso, alegando que a em-
presa estava sem caixa, pois não 
havia atingido os valores estabele-
cidos do EBITDA, e que os dados 
apresentados no balanço oficial da 
empresa estavam incorretos.

Em 05 de julho de 2016, a 
Federação entrou com o pedido 
de mediação no TST, para que 
pagassem o valor restante, mas, 
até o momento, continuam sem 
o devido pagamento.

No entendimento do nosso 
departamento jurídico, todos os 
trabalhadores que não receberam 
a meia folha por erro de interpreta-
ção da holding e suas subsidiárias 
estão cobertos por esta ação de 
cumprimento.

1

O que nos causou perplexi-
dade foi:

1) Em defesa da Eletrobras, o 
escritório de advocacia contratado 
pela empresa faz menção a lucro 
no período referido. Nas páginas 
do processo, a defesa afirma que 
a meta financeira para 2015 não 
foi alcançada e nem superada. A 
defesa da Eletrobras impugnou 
os documentos juntados, os quais 
demonstram o lucro da empresa;

2) A informação de que o EBI-
TDA da empresa foi um dos seus 
destaques favoráveis é confirmada 
e causa estranhamento na Justiça 
a impugnação dos documentos;

2.1) O Jurídico da FENATEMA 
solicita a investigação das alega-

ções apresentadas pela defesa da 
Eletrobras;

3) Conforme a ata da audiên-
cia, a defesa da Eletrobras insiste 
na tese de contraditar as demons-
trações financeiras;

4) A Justiça joga um balde 
de água fria sobre a defesa da 
Eletrobras, no processo 1001403-
53.2016.5.02.0031, consideran-
do que a empresa apresentou lu-
cro no período e que não haveria 
nenhum sentido em impugnar o 
documento que atesta bons re-
sultados financeiros na Eletrobras.

Se as alegações da Eletrobras  
forem verdadeiras, as demons-
trações financeiras da empresa 
são falsas!

2

2.1

3

4

PROCESSO 1001403-53.2016.5.02.0031 / páginas 17-18

PROCESSO 1001403-53.2016.5.02.0031
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Ferida aberta pela pressão do empresariado, MP 
579 abriu caminho para a vergonha do golpe e 

para a privatização da Eletrobras. Mas a união dos 
trabalhadores revela uma luz no fim do túnel!

medida provisória põe gasolina 
no TanQue da privaTização

Uma das alavancas para o pro-
jeto de privatização do setor ener-
gético nacional, a Medida Provisória 
579/12, posteriormente transfor-
mada na Lei n.º 12.783/2013, favo-
rece os grandes empresários, cede 
argumentos à direita reacionária e 
ainda traz reflexos negativos para 
todos os trabalhadores brasileiros.

Desde a primeira vez em que o 
assunto emergiu das trevas, a FE-
NATEMA se posicionou duramente 
contrária à aprovação da MP, pre-
vendo as temerárias consequências 
com as quais nos deparamos nos 
dias atuais. Na época, compare-
cemos à audiência com o Edison 
Lobão (PMDB-MA), ex-ministro de 
Minas e Energia, para expor a nossa 
opinião sobre o projeto. 

Em 2014, o presidente da FE-
NATEMA, Chicão, compareceu ao 
Tribunal de Contas da União (TCU) 
para levantar denúncia contra a 
medida provisória e apontar os 
efeitos que hoje ocorrem. Porém, 
na época, os gritos dos reais repre-
sentantes da classe trabalhadora 
foram silenciados pelos generais 
do golpe. 

Coincidência ou não, nossa pre-
visão não estava errada: alguns dos 
nomes que se posicionaram a favor 
da MP 579, hoje se encontram nos 
primeiros lugares da corrida maluca 
que tem por prêmio a Eletrobras. É 
o caso do atual ministro de Minas 
e Energia, Fernando Coelho Filho 
(PSB-PE), que, provavelmente, deve 
migrar para a legenda do PMDB. Ele 
votou a favor da MP quando era 

deputado em Pernambuco. Como 
diz um velho ditado português, 
“quem se mistura com os porcos, 
farelos come”.

Lado a lado com os mandachu-
vas sedentos por dinheiro e poder, 
os tiranos do número 579 justi-
ficam a medida provisória como 
um dos fatores determinantes que 
influíram sobre os prejuízos da 
Eletrobras, e, consequentemente, 
utilizam a irresponsável Lei n.º 
12.783/2013 como argumento 
para a desestatização da empresa.

Apesar de avaliarmos como 
positiva e necessária a redução das 
tarifas de energia para os traba-
lhadores, em nenhum momento 
aprovamos a forma com que isto 
foi feito. Para a FENATEMA, ficou 
bem claro que o governo federal 
cedeu às pressões do empresa-
riado, que, quatro anos depois, 
custeou a derrocada da presidente 
Dilma Rousseff, num dos golpes 
institucionais mais vergonhosos da 
História. 

Quem não se lembra do Paulo 
Skaf, presidente da FIESP e candi-
dato a governador de São Paulo, 
propagandeando a MP 579 pelos 
ares e depois bancando, na Ave-
nida Paulista, diversos banquetes 
pró-golpe?

Agora, nos tempos sombrios 
do presidente Temer, a classe traba-
lhadora amarga o frouxo discurso 
de prejuízo na Eletrobras, princi-
palmente sustentado pelos reflexos 
da aprovação da Medida Provisória 
579 de 2012.

Trabalhadores clamam por
urgência no julgamenTo da mp 579 

Lutando contra os efeitos perversos das MPs 577 e 579, transfor-
madas nas Leis nº. 12.767/2012 e 12.783/2013, respectivamente, os 
trabalhadores pediram a inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), através de ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) aberta 
pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI), com 
o patrocínio da Federação dos Trabalhadores em Energia, Água e Meio 
Ambiente (FENATEMA).

A ADI 5018 tem como relator o ministro Luís Roberto Barroso, que 
vem sendo pressionado pela classe trabalhadora a dar mais atenção ao 
caso. Se a Lei nº. 12.783/2013 for julgada como inconstitucional pelo 
ministro do STF, será possível diminuir os seus impactos sobre o setor 
elétrico, sobre a população e sobre os Eletricitários, além de barrar muitos 
caminhos trilhados pelo projeto de privatização da Eletrobras.

MINISTRO, DEFENDA O SEU PAÍS! EM NOME DA SOBERANIA NACIONAL, É HORA DE JULGAR A MP 579!

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
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São Paulo, 20 de outubro de 2017.
P/ Diretoria

Eduardo Annunciato, “Chicão”
Presidente

Representantes da classe trabalhadora levantam os principais 
desafios e apresentam agenda de ações contra o desmonte

do setor elétrico nacional

enconTro define plano de luTas
conTra a privaTização da eleTrobras

Nos dias 19 e 20 de outubro, 
a Federação Nacional dos Traba-
lhadores em Energia, Água e Meio 
Ambiente (FENATEMA) e outras 
entidades realizaram o 1º Encontro 
Nacional dos Sindicalistas contra 
a Privatização da Eletrobras. Im-
portantes informações técnicas, 
econômicas e políticas foram 
apresentadas no evento, em que 
os dirigentes definiram os encami-
nhamentos contra o desmonte do 
setor elétrico nacional.

O 1º Encontro Nacional dos 
Sindicalistas contra a Privatiza-
ção da Eletrobras foi realizado 

no Sindicato dos Eletricitários de 
São Paulo, na capital paulista, 
e, no segundo dia, os dirigentes 
participaram de uma coletiva de 
imprensa para alertar os perigos 
da privatização e revelar informa-
ções de interesse público contra a 
desnacionalização do grupo.

De todas as propostas levanta-
das pelos participantes do encon-
tro, definiu-se uma agenda contra 
a privatização da Eletrobras e as 
futuras medidas a serem adotadas:

1) Construir uma paralisação 
em todas as subsidiárias da Ele-
trobras, sendo uma greve geral 

definida pelos sindi-
catos, formando um 
só movimento;

2) Marcar au-
diência no Supre-
mo Tribunal Federal 
(STF), em Brasília, 
para pressionar o 
ministro Luís Rober-
to Barroso, relator 
da ADI 5018, sobre 
definição da ação;

3) Divulgar os 
quão controversos e falaciosos 
são os dados propagandeados 
pela administração da Eletrobras.

JUNTOS NA LUTA PARA BARRAR A ENTREGA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO!

JUNTOS NA LUTA!


