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FILIE-SE AO SINDICATO DE SUA CATEGORIA

INTERSINDICAL NA REPRESENTAÇÃO LEGAL DAS SUAS
CATEGORIAS E NA DEFESA DE TODOS OS EMPREGADOS DA ELETROSUL

BRASIL QUEBRADO E CALOTEIRO
O dia 24 de fevereiro de 2016 vai �car na história. Dois grandes eventos ocorreram e sinalizaram que 
Brasil está quebrado e pode passar a ser caloteiro.

Primeiro destaca-se a aprovação de Lei que põe a venda parte do coração da maior empresa brasileira, a 
PETROBRAS. Na sombra de uma das salas do planalto Jaques Vagner, Ricardo Berzoine e Dilma Roussef 
acertaram a venda do Pré Sal. Até então, a empresa detinha garantido 30% dos poços de petróleo 
existente na camada pré sal e ainda toda a sua operação.

Com a nova Lei tem apenas a preferência dos 30%. Isto é, a ANP abre a oportunidade de exploração de 
um poço e a PETROBRAS tem 30 dias para decidir se usa o direito, caso contrário todo o 100% vai a leilão. 
A má gestão e penalizada pelo alto nível de corrupção, patrocinada pelo lulopetismo, com desvios de 
bilhões de dólares, jogou a empresa na lona que vai entregando seus ativos a preço de �nal de feira. Com 
ela outras cadeias de produção estão indo junto para desespero de milhares de trabalhadores que estão 
vendo seus empregos sendo exterminados. Um bom exemplo é o setor de cana de açúcar, onde das 350 
usinas existentes no Brasil, 79 estão em recuperação judicial, cujas di�culdades desse setor se atribui às 
políticas de controle de preços dos combustíveis do país. No caso, além de quebrar o setor do etanol, 
esvaziou o caixa da PETROBRAS ao trabalhar com preços defasados do mercado internacional. O mesmo 
equívoco ocorreu com o valor da energia, quando em setembro de 2012, Dilma veio a público anunciar 
a MP 579 que baixou a energia em até 28% para a indústria quando na realidade a tendência na época já 
era de alta do insumo. Um desastre econômico para as empresas do Grupo Eletrobras que viram suas 
receitas serem ceifadas por interesses não republicanos. Um verdadeiro estelionato eleitoral.

O segundo evento do dia 24 de fevereiro foi a noticia do rebaixamento da nota do Brasil pela terceira 
agencia de avaliação de risco, a nível de país caloteiro. Só para entender melhor: Essas empresas, Stand-
ard & Poor's, Moody's, Fitsh representam para o mercado uma espécie de proteção ao crédito. Nossa 
imagem lá fora foi a nocaute. Os grandes jornais noticiaram que o Brasil foi rebaixado a “LIXO”. E o que é 
pior pode ocorrer novos rebaixamentos se não reverter a política de erros e 
equívocos de um Governo atrapalhado em todos os cantos da economia e 
política que pode levar a dívida pública a mais de 80% do PIB. Uma tragédia, 
não só para a PETROBRAS, mas também para o Grupo ELETROBRAS que vai 
ter mais di�culdade em conseguir empréstimos e se lograr êxito será com 
juros mais altos. Lula no auge de suas pirotecnias queria transformar a 
ELETROBRAS na PETROBRAS da energia. Blefou e ainda deixou um fardo para 
os trabalhadores carregarem. 
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