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Estas e outras notícias de interesse dos eletricitários estão na página da Intersul: http://www.intersulcanaldigital.org.br/ 

 

Eletricitários se reúnem com ministro Jorge Messias na AGU 

 
Intersul e CNE cumprem agenda em Brasília. 

 
Pauta da reestatização segue nos diálogos em Brasília. 
 
O Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE), dentro da estratégia de luta pela reestatização da Eletrobras, 
tem cumprido etapas para o avanço do processo. 
Já no início do governo Lula (PT) têm sido criadas agendas no intuito de priorizar a pauta da reestatização. 
Dentro destas agendas, o CNE já foi recebido pela Secretaria Geral da Presidência da República e, no dia 
19 de janeiro, outra agenda extremamente estratégica na Advocacia Geral da União (AGU), com o Ministro 
Jorge Messias. 
 
Ao Ministro da AGU foi apresentado um repertório de irregularidades do processo de privatização da 
Eletrobras. Também foram discutidos todos os aspectos onde a União está sendo lesada enquanto 
acionista da Eletrobras privatizada. Por outro lado, foram apresentadas pelo CNE propostas alternativas a 
um caminho de volta para reestatização, para devolver a Eletrobras ao povo brasileiro. 
 
O Ministro Jorge Messias foi muito sensível aos argumentos, informou que a AGU já vem tratando do caso 
Eletrobras e se comprometeu a analisar toda a documentação e chamar uma nova reunião. 
 
Os dirigentes do CNE saíram otimistas com os encaminhamentos definidos para seguir firme na luta com 
muitas novas agendas a cumprir e um calendário de mobilização dos eletricitários e da sociedade em 
defesa da Eletrobrás pública. 
 
A LUTA VAI CONTINUAR, JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!!  

 

 
Faça seu comentário a respeito da matéria deste Boletim no Link abaixo: 

comunicacao@intersul.org.br - Sua opinião é muito importante! 
Acesse a página da Intersul: www.intersul.org.br 

Acesse a página da Federação: www.fnucut.org.br 
Cadastre-se e receba o Boletim da Intersul diretamente no seu e-mail pessoal: comunicao@intersul.org.br 
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