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Rio de Janeiro, 26 de julho de 2011. 

 

 
Ofício FNU-CUT nº 075/2011. 

 

Exma. Sra. 

Dilma Rousseff 

MD. Presidenta da República Federativa do Brasil 
 

 
 

Excelentíssima Presidenta: 
 

 

                  O Sistema Eletrobras ao longo dos últimos oito anos tem contribuído 

para o crescimento econômico e social do país, superando várias décadas de 

estagnação, fruto de políticas neoliberais, que impuseram arrocho salarial e a 

falta de investimentos no setor elétrico, que resultou no catastrófico apagão de 

2001. Com o intuito de preservar estas  conquistas os (as) trabalhadores (as) do 

Sistema Eletrobras, as entidades sindicais que representam à categoria foram às 

ruas apoiar a candidatura da companheira Presidenta Dilma Rousseff por 

acreditar que sua eleição representa a continuidade do projeto Popular e 

Democrático, que resgatou a autoestima dos brasileiros.  

                O programa Luz para Todos trouxe uma nova realidade para milhões 

de brasileiros (as), que conquistaram acima de tudo sua cidadania. No que tange 

ao crescimento econômico, hoje, temos uma posição de destaque, com geração 

de empregos e renda, fruto de uma política energética acertada, que trouxe uma 

nova realidade para o setor, garantindo um crescimento sustentável se 

contrapondo ao momento de crise na Europa. 

 

                Entendemos que a presença da Presidenta Dilma Rousseff foi 

fundamental a época como Ministra de Minas e Energia, para o sucesso das 

políticas adotadas pelo Governo Lula, de fortalecimento das empresas públicas, 

em especial da Eletrobras, que sofria com a possibilidade de privatização. Neste 

período o diálogo com os trabalhadores foi uma marca de sua gestão, o que 

resultou em grandes conquistas para os (as) trabalhadores (as) do Sistema 

Eletrobras. 
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              Os (as) trabalhadores (as) do Sistema Eletrobras estão na luta por um 

ACT justo, que mantenha a política de ganho real e avanços nas cláusulas 

apresentadas a direção do Sistema Eletrobras. Todavia, temos enfrentado um 

impasse na negociação, pois a direção da Holding apresentou uma 

contraproposta muito distante do que a categoria reivindica, e também se recusa 

a manter aberto o canal de negociação com os (as) trabalhadores (as). 

 

                  Enviamos o ofício n.º 67/2011 no dia 15 de julho a Presidenta Dilma 

Rousseff solicitando audiência para debater a situação de impasse na discussão 

do ACT 2011 dos (as) trabalhadores (as) do Sistema Eletrobras. Esperamos que 

os motivos expostos nessa carta reforcem o nosso pedido para a realização dessa 

importante reunião.  

 

                 Contamos com a interferência de Vossa Excelência para que as 

negociações do ACT 2011 se restabeleçam em bases justas, com a manutenção 

do ganho real e outros avanços, possibilitando desta forma a valorização dos seus 

trabalhadores, o maior patrimônio do Sistema Eletrobras. 

 

Respeitosamente. 

 

 
 


