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Não à privatização da CEB 
 
O Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Distrito Federal – SINTTEL-DF vem a público 
manifestar apoio e solidariedade aos trabalhadores da Companhia Energética de Brasília (CEB) pelo 
protagonismo na luta contra a privatização da empresa. A CEB é um patrimônio do povo do Distrito 
Federal e não poder ser entregue à iniciativa privada de forma irresponsável.  
 
A CEB tem cumprindo com êxito a sua missão de levar energia elétrica de qualidade, praticando tarifas 
diferenciadas e adequadas às necessidades dos segmentos econômicos e sociais do DF. Isso só é 
possível porque o GDF detém o controle acionário da empresa, mantendo a sua responsabilidade social 
e não permitindo preços abusivos nas tarifas. 
 
Na campanha eleitoral de 2018, o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha assumiu compromisso 
e se manifestou publicamente, em diversas oportunidades, contra a privatização de empresas públicas, 
mencionando que a CEB e CAESB não seriam vendidas e que teriam investimentos para crescerem. 
Governador cumpra a sua palavra, não permita essa atrocidade contra o povo. 
 
O Sinttel-DF conclama a sociedade para impedir a consumação desse crime contra a população do 
Distrito Federal. A privatização da Centrais Energéticas de Goiás (CELG) piorou a qualidade do serviço 
e aumentou o preço da conta de luz. Hoje, os moradores das cidades do Entorno do DF estão à mercê 
dos empresários, que inescrupulosamente reajustam suas tarifas quando bem entendem. Não 
podemos permitir que o mesmo ocorra com a gente!  
 
A saber, desde o primeiro momento o Sinttel-DF somou-se ao STIU-DF nesta campanha contra a 
privatização da CEB porque sabemos dos malefícios que a ela causa, principalmente, a população de 
baixa renda. A privatização das empresas de telecomunicações foi um desastre para o povo brasileiro, 
pois o serviço é ruim e muito caro. 
 
Finalmente, o Sinttel-DF declara apoio incondicional aos trabalhadores da CEB neste momento de 
ameaças aos empregos e ataques severos à empresa para facilitar a sua destruição e venda à preço de 
banana. Nos colocamos à disposição dos companheiros e companheiras para fortalecer a luta de 
resistência da categoria contra a privatização. ESTAMOS JUNTOS NESTA LUTA! 
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