
Bolsonaro mais uma vez vai 
contra o povo brasileiro. Agora, 
ele autorizou a privatização de 
importantes empresas brasi-
leiras como a Eletrobras e o 
Correios. Com isso, a população 
será sacrificada com a alta de 
preços de itens básicos como 
a energia elétrica. Cálculos 
apontam que a privatização da 
Eletrobras deverá causar 25% 
de aumento na conta de luz.

Além disso, a venda da es-
tatal causará mais demissões, 
menos direitos de trabalhado-
res e extinção de companhias 

ligadas à Eletrobras. Segun-
do reportagem do Brasil de 
Fato, Bolsonaro sancionou a 
lei 14.182/21, que autoriza e 
regulamenta a privatização 
da Eletrobras, estatal que é 
responsável pela produção de 
30% da energia gerada no país. 
A norma, com vetos, foi publi-
cada no Diário Oficial da União 
(DOU) na terça-feira (13/7).

Foram vetados, entre outros 
dispositivos, artigos que tra-
tam da aquisição de ações com 
descontos por parte de fun-
cionários, da proibição de ex-
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tinguir algumas companhias 
e da obrigação de o governo 
reaproveitar funcionários por 
um ano, o que garantiria direi-
tos dos trabalhadores por pelo 
menos 1 ano após a venda da 
Eletrobras. Mas, para Bolso-
naro, isso comprometeria os 
gastos do governo. 

Já os Correios, mesmo com 
lucro recorde de R$ 1,53 bilhão 
– maior resultado nos últimos 
10 anos, o governo quer acele-
rar a venda da empresa. A in-
tenção do governo é publicar o 

edital dos Correios neste ano, 
provavelmente em dezembro.

A quem interessa essa 
privatização? Às grandes cor-
porações justamente para se 
apropriar da expertise, capila-
ridade e eficiência da estatal, 
que hoje é indispensável até 
mesmo para os serviços da 
iniciativa privada. A consequ-
ência? Serviços mais caros 
porque essas empresas só 
pensam no lucro, precarização 
do trabalho e ainda demissões 
em massa. 

Além de todos os pro-
blemas sociais e econômico 
para todos os brasileiros, a 
privatização da Eletrobras 
ataca ainda o povo indígena. 

Conforme o Brasil de Fato, 
o Linhão de Tucuruí, no trecho 
que vai de Manaus, no Ama-
zonas, a Boa Vista, em Rorai-
ma, recebeu sinal verde com 
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a privatização da Eletrobras. 
A obra é uma violação aos di-
reitos da população Waimiri 
Atroari (autodenominados 
Kinja), que terá suas terras 
atingidas pelo Linhão.

Além disso, ainda trami-
ta no Congresso o PL 490, 
que foi aprovado no final do 
mês passado na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
da Câmara dos Deputados. 

Esse projeto de lei trans-
fere a responsabilidade da 
demarcação de terras in-
dígenas para o Legislativo, 
permitindo que se retire da 
posse de povos indígenas 
áreas oficializadas há déca-
das. Também, prevê que os 
territórios sejam expostos 
ao garimpo ilegal e à cons-
trução de estradas e grandes 
hidrelétricas.

Após breve recesso no 
mês de junho, o Cefol Osas-
co retomou suas atividades 
e segue abrindo todas as 
sextas, sábados e domingos. 

Venha fazer seu churrasco 
ou trazer os filhos para brin-
car nos parquinhos do clube!

Lembrando que a piscina 
segue fechada por conta do 
inverno e reabrirá em se-

tembro. No CEFOL Campi-
nas agora em julho começa 
o Day Use de inverno.

Mais informações pelo 
whatsapp (19) 99708-5303
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