SAIBA COMO A VENDA DA
ENERGIA VAI TE PREJUDICAR
A privatização de empresas estatais afetará os brasileiros de norte a sul do país.
Veja os motivos pelos quais você deve ser contra a venda de instituições
como a Eletrobras e a CESP (Companhia Energética de São Paulo),
que fornecem energia elétrica para todo o Brasil.

SUA CONTA DE LUZ VAI SUBIR 16%
Diferentemente das estatais, as empresas privadas
têm como único objetivo lucrar em cima dos
trabalhadores. Caso as instituições de energia
sejam vendidas, o valor da conta de energia poderá
aumentar em 16%.

OS ALIMENTOS FICARÃO MAIS CAROS
Caso a Eletrobras seja vendida, muitos
produtores agrículas não receberão subsídios
do governo para as plantações, e, com isso, o
consumidor pagará mais caro para comer.

APAGÕES
Na sede por engordar os seus próprios
bolsos, os empresários que querem
comprar o setor elétrico brasileiro devem
abrir mão da qualidade do serviço, e isto
pode acarretar novos apagões, trazendo
prejuízos para todos. Como vão ficar os
alimentos na geladeira? E os supermercados
sem energia? E o seu celular sem bateria?
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DIFICULTARÁ O ACESSO À ENERGIA ELÉTRICA
As pessoas que moram nas periferias,
em pequenas cidades e nas zonas
rurais, terão mais dificuldade para
acessar a energia elétrica. Atividades
cotidianas, como carregar o celular,
cozinhar, usar o computador, entre
outras, poderão estar comprometidas.
Isso é um retrocesso.

SERVIÇO PRECÁRIO
Para gastar menos e ganhar
mais, as empresas poderão
contratar os especialistas em
gambiarras na rede elétrica. O
serviço tende a ser precário,
já que estes trabalhadores
não terão o conhecimento
suficiente para exercer
funções que exigem preparo
e estudo. Isto pode causar
prejuízos constantes nos
eletrodomésticos da sua casa,
sem mencionar o aumento de
acidentes fatais na rede elétrica.

DEMISSÃO EM MASSA
As companhias demitirão os
trabalhadores para contratar mão
de obra barata e desqualificada,
sem lhes garantir os direitos
trabalhistas. Isso agravará ainda
mais a crise financeira pela qual o
país está passando.
Só na Eletrobras, 7.500
funcionários estão com os
empregos comprometidos.
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DECADÊNCIA DA INDÚSTRIA
As quedas de energia e o aumento da
conta de luz, prejudicarão as indústrias
e afetarão a produção. Muitos
empregados podem perder seus
postos de trabalho e muitas fábricas
podem fechar. As multinacionais
podem sair do Brasil e migrar para
países onde há energia em abundância.

MEIO AMBIENTE
As empresas de energia privatizadas não
assumirão nenhum compromisso com a
sustentabilidade. Podem destruir ainda
mais o meio ambiente, usando o dinheiro
para acabar com a natureza.

ARRECADAÇÃO
As estatais Eletrobras e CESP são
pilares muito importantes para
a economia do Brasil e de São
Paulo. Caso sejam privatizadas,
o governo arrecadará menos,
agravando a crise econômica.

COMPROMISSO SOCIAL
O apoio de grandes estatais é muito
importante para o desenvolvimento social do
país. Os patrocínios incentivam programas de
valorização e acesso à cultura, projetos sociais,
centros de apoio, trabalhos voluntários, entre
outros.
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A ENERGIA É DE TODOS!
A Eletrobras e a CESP são patrimônios do povo brasileiro!
Não podemos entregá-las para empresas privadas, pois
o retorno para a população será reduzido e os serviços
prestados serão mais caros e precários.
PRIVATIZAÇÃO
Metrô, Petrobras, Correios, Sabesp, Casa da Moeda, Banco
do Brasil e Caixa Econômica Federal fazem parte dos tesouros
que os vendilhões neoliberais pretendem entregar o mais
rápido possível.
Eletrobras: é a maior companhia do setor elétrico da América Latina, que tem como
acionista majoritário o governo federal. Estão presentes em todas as regiões do Brasil
e atendem a mais de 1/3 do consumo anual de eletricidade no país.
Em geração de energia a estatal possui 47 usinas hidrelétricas, 114 termelétricas a
gás natural, óleo e carvão, duas termonucleares, 69 usinas eólicas e uma usina solar,
próprias ou em parcerias, distribuídas por todo território nacional, estão alguns dos
maiores empreendimentos no Brasil e no mundo.
Fonte: eletrobras.com
CESP: a CESP possui três usinas hidroelétricas, Porto Primavera localizada no Rio
Paraná, Usina Paraibuna, e Usina de Jaguari em São José dos Campos. Juntas somam
1,65 gigawatt em capacidade instalada. A empresa produz 4%da energia que é
consumida no estado de São Paulo.
Fonte: cesp.com.br

NÃO!

Material produzido pelos trabalhadores em água, energia e meio ambiente dos estados de São Paulo, Paraná, Rio
de Janeiro, Minas Gerais, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Pará, Amapá e Santa Catarina.
Tiragem: 5 milhões “Não jogue este folheto na via pública. Descarte-o adequadamente no lixo”
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