Por que Wilson Pinto Junior defende
desesperadamente a privatização rápida da Eletrobras?
O cne e as entidades sindicais representantes dos trabalhadores e trabalhadoras da eletrobras, após pesquisa nos anais da história recente, trazem à luz os mo-

nhar dinheiro sem investir o seu próprio, sem trabalhar

tivos do desespero do presidente da eletrobras para

preço banana têm pressa e ficam abstêmios quando não

entrega da maior empresa de energia elétrica do país e

conseguem entregar a missão requerida pelos donos

da américa latina ao capital estatal internacional.

das bancas!

1.

porque a cada dia que passa a sociedade vai com-

preendendo o plano arquitetado por pinto junior para
transferir o controle da eletrobras a acionistas minoritários, liderados pelo banco clássico e pela

3. porque os viciados em vender o patrimônio público a

até porque os interesses desses mega exploradores
conflituam com os interesses de outras grandes oligarquias

(como

da indústria, por exemplo, que perde

ra-

competitividade pelo aumento de custos) com poder de

para os esquecidos ou que os não conhecem, jorge

aliás, falando em viciados, o senhor ministro da eco-

darde jorge paulo lemann.

3g

e sem riscos.

paulo lemann tornou-se o mais recente queridinho do
governo, o mais novo midas protetor. de um

fogo. então, quanto antes melhor.

nomia e duble de empresário, paulo guedes, em evento
realizado no bndes, dia

08/02 p.p.,

teve

banqueiro que fez fortuna circulando nos

a petulância de dizer em seu discurso de

bastidores do poder, prospectando nas

camelô vendendo bala na esquina, que

sombras dos bastidores informações e de-

muitas estatais

“são

filhos fugidos e

cisões que o privilegiem, agora, do gover-

drogados”.

fice das negociatas que envolvem laranjas

americana, como bem citou uma compa-

no temer para cá, tornou-se o grande artí-

(em

todavia, o senhor ministro da economia

cargos privilegiados do governo, de

nheira sindicalista de santa catarina,

estatais e fundos de pensão), funcionários

“-

drogados não são aqueles que vendem

privados e públicos de carreira afeitos ao

tudo que têm em casa pra sustentar o

poder econômico, e de governos fracos

vício? afinal, quem quer vender tudo?”
4. porque, à medida que o tempo passa, os conflitos de

que buscam agradar às oligarquias para manterem-se
no poder.

interesses ficam cada vez mais expostos e não resistem

a história do brasil já teve muitos deles, os mais recen-

tes, eike batista, daniel dantas, andré esteves, emílio e
marcelo odebrecht, atiliano de oms sobrinho (este da

época fhc), até ao “pai de todos”, o visconde de mauá.
cabe aqui lembrar ao atual governo que jp lemann
aprendeu com a lava jato que ao cair em desgraça pode
levar o governo a bancarrota e safar-se com uma delação premiada. ou seja, ele está na dianteira.

2.

porque a realização detida de análises e estudos

técnicos sérios e isentos colocarão sob terra os seus
planos e argumentos, mostrando o quanto o povo será
prejudicado.

pelas pesquisas mostrando que

75%

da população é

contra as privatizações, não é preciso um ano para que

24,5% restante note quão prejudicial é a privatização da eletrobras. o aumento das tarifas vai retirar
os

dinheiro do bolso da população e transferir bilhões a
um seleto grupo de privilegiados, acostumados a ga-

à luz do dia.
esses experts em maracutaia contam com a hipnose que
passam às pessoas e aos grupos de poder, sabendo eles
que a hipnose pode ser repentina e a reação contra
eles ser tão dura e efetiva, que deixar as coisas com

aspecto de juridicamente irreversível é, de fato, parte
crucial do plano a. se a ficha cair, seguram-se na justi-

ça (basta ver o caso dos pedágios, ainda da época do

fhc, que com todas as evidências de corrupção por
parte dos governos paulistas e paranaenses, eles
continuam em pé e cobrando tarifas aviltantes).

5. porque as demais partes interessadas da eletrobras,
à exceção dos minoritários espertalhões, despertarão
do transe, sentirão a exploração eminente, criarão coragem e reclamarão da elevadíssima conta que terão
que pagar neste nefasto processo de privatização.

CONTINUA NO VERSO.....

6.

porque a indústria, o comércio e os demais atores

dos setores produtivos do país, poderão compreender

o que está por trás da privatização da eletrobras, que

(nem

tempo) de verificar que essa política entreguista

já foi feita tanto no governo collor quanto do fernando henrique cardoso, demonstrando-se um verdadeiro

representará aumentos significativos nas contas de

desastre para o conjunto da sociedade, inclusive às

dução. estes aumentos, quando repassados aos consu-

entretanto, ao comparar com a argentina, nota-se que

energia elétrica e elevará ainda mais os custos de promidores finais, trarão impactos negativos no consumo e
nos resultados das empresas.

A hipótese de repassar o aumento de custo aos preços
é um temor, haja vista a baixíssima capacidade dos salários em pagar o aumento nos preços dos produtos,

oligarquias dominantes.

a política do governo macri fez com que o país vizinho
entrasse numa grande crise econômico-financeira

(os

trabalhadores e pequenas e médias empresas não conseguem nem pagar suas faturas de energia).

dá também para olhar para o chile, grande referên-

bem como da alta competitividade e protecionismo no

cia econômica do governo brasileiro, e que gerou um

setores da produção.

velhos.

mercado internacional. será prejuízo na veia nos demais

7.

porque houve uma grande renovação no congres-

so nacional e quando os parlamentares sérios e comprometidos com o país entenderem a tramoia contra os
consumidores e a sociedade ficarão contrários à privatização da eletrobras.

os megalarápios não conseguiram convencer o congresso anterior e contam com a pseudo ignorância
dos novos congressistas.entretanto, eles sabem que

em posse de dados e informações, os congressistas

antigos e novos não permitirão tamanha safadeza, até

enorme exército de miseráveis, principalmente os mais

10. porque mentira tem perna curta e a verdade sobre
as intenções e os interesses inconfessáveis começam a

- razão da velocidade defendida.
11. porque as privatizações, que não deram certo no
brasil e no exterior, começam a ser questionadas pela
sociedade, principalmente por conta das tragédias
ocorridas no seio da Vale e o caso embraer, que um
aparecer

dia foi brasileira e hoje virou uma divisão da americana

boeing (a tecnologia é transferida de graça; os empregos são fechados aqui e abertos lá; e os impostos para

porque eles foram eleitos para agirem contra tudo o

educação saúde, segurança são pagos lá. mais emprego

econômico desses especuladores e a sua própria exis-

12.

que estava em andamento. é uma escolha entre o poder
tência política.

8.

ao americano e mais dinheiro para o trump).

porque o brasil, de uma hora para outra, pode

acordar e entender que está virando um país aonde as

porque o processo não suporta a luz da ética e da

transparência.

o recente “apagão” dos órgãos de fiscalização e con-

trole (cvm e ministério público inclusive) e autoridades
é comum em início de novos governos, mas esses es-

multinacionais estrangeiras chegam com moedas fortes
e compram ativos prontos e lucrativos a preços de banana, a exemplo do que ocorreu com a cpfl

-

que já

foi presidida por wilson pinto junior e hoje pertence à
estatal chinesa companhia nacional da rede elétrica da

peculadores sabem que isso se reverterá a qualquer

china (state grid).

que aconteceu em mariana, brumadinho e agora no ct

empresas e sabe que elas representam a última fron-

momento, a qualquer acontecimento. até mesmo com o
do flamengo.

enfim, como eles não sabem o quanto vai durar, eles

querem tudo e o mais rápido possível. não dormem, não
têm fim de semana, agem diuturnamente. querem o dinheiro dos aposentados, dos velhinhos dos fundos de

pensão. querem seu salário, seus benefícios, sua água,
seu cafezinho, seu ar condicionado, seu papel higiênico,
seu plano de saúde, sua segurança no trabalho, sua

lixeira, sua mesa de trabalho. querem absolutamente
tudo, na mais clara avareza e ganância.

9. porque nos últimos anos a eletrobras vem mostrando as suas potencialidades e pujança, mesmo com toda
campanha difamatória patrocinada por wilson pinto junior, desde sua chegada em julho de 2016.
a sociedade percebe cada vez mais que somente uma

análise comparativa (com o seu próprio passado ou com

seus pares na atualidade) pode levar a uma boa decisão.
a análise com o passado encontra-se, por um pequeno
espaço de tempo, comprometida, visto que grande par-

te da população, por conseguinte, dos eleitores, tem
hoje menos de

40

anos de idade e não tem condições

13.

porque a sociedade conhece a eletrobras e suas

teira de qualidade no setor elétrico. na década de

90

muitas empresas do setor foram privatizadas e no bojo
desse processo veio o sucateamento das instalações e

dos quadros técnicos, num completo empobrecimento
da engenharia nacional.

os salários foram reduzidos, tirando dinheiro do tra-

balhador, que gasta com sua família na economia local,
para o bolso dos megaespeculadores, que gastam seu

dinheiro com suas famílias na europa e nos estados unidos.

14.

porque em tempos de crises e discussões geopolí-

ticas, a prudência e o zelo pela soberania nacional não
recomendam a entrega do controle de empresas estra-

tégicas, prestadoras de serviços públicos essenciais
e gestoras de usinas hidrelétricas, termonucleares e
linhas de transmissão quilométricas

-

razão do açoda-

mento e desespero de wilson pinto junior.

15. finalizando, porque ele quer entregar rapidamente
e sem discussão a encomenda feita pelos minoritários
graúdos, sem que haja tempo para que as entranhas do

processo sejam expostas pelas luzes da transparência.

