
Para 63% da população bra-
sileira, Bolsonaro é incapaz de 
governar o país, segundo apurou 
o Instituto Datafolha. Em abril, 
antes das denúncias de corrupção 
no seu governo, a situação era li-
geiramente melhor para o atual 
governo, quando 44% achavam 
Bolsonaro incapaz para o cargo 
que ocupa.  

Bolsonaro segue como o pre-
sidente com a segunda pior ava-
liação num primeiro mandato. Ele 
só perde para Fernando Collor, 

que tinha 68% de ruim/péssimo.
O Datafolha também apurou 

que o ex-presidente Lula é o prefe-
rido dos eleitores para o pleito de 
2022.  O petista aparece à frente 
nos dois cenários apresentados e 
vence com folga em um segundo 
turno eleitoral.

No primeiro cenário, Lula tem 
46%, ante 25% de Jair Bolsonaro 
(sem partido). Depois aparecem o 
ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 
8%, o governador paulista, João 
Doria (PSDB), com 5%, e o também 

ex-ministro Luiz Henrique Mandet-
ta (DEM), com 4%. Votos em bran-
co ou nulos somam 10%. Outros 
2% disseram não saber qual candi-
dato escolherão.

No segundo cenário, com o 
nome de Doria substituído pelo 
do também tucano Eduardo Leite, 
governador do Rio Grande do Sul, 
a situação se repete. Lula mantém 
os 46% e Bolsonaro continua com 
25%. 

Em um possível segundo turno, 
Lula venceria Bolsonaro com facili-

dade: 58% a 31%. Ciro também 
derrotaria o atual presidente, 
por 50% a 34%.

Bolsonaro é, de longe, o mais 
rejeitado, com 59% dos eleito-
res afirmando que não votariam 
nele. 

A pesquisa Datafolha, divul-
gada na última semana, foi rea-
lizada em 7 e 8 de julho. Foram 
ouvidas 2.074 pessoas de forma 
presencial. A margem de erro é 
de dois pontos percentuais para 
mais ou para menos.
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A privatização da Eletrobras terá impacto direto no bolso dos trabalhadores 

O governo Bolsonaro apro-
vou na Câmara e no Sena-
do a Medida Provisória (MP) 
1031/2021 que autoriza a pri-
vatização da Eletrobras e suas 
subsidiárias.  Com isso, a conta 
de luz dos brasileiros deve ficar 
ainda mais cara. 

O reajuste de cerca de 25% 
nas tarifas de energia,  que 
deve impactar diretamente o 
bolso dos brasileiros, é apenas 
uma das consequências nefas-
tas da privatização da maior 
estatal de energia elétrica da 
América Latina. 

A Eletrobras foi criada em 
1962 e tem metade do capital 
de Itaipu Binacional, localiza-
da entre o Brasil e o Paraguai. 
Hoje, o governo controla 62% 
do sistema Eletrobras que é 
composto de várias empresas. 

São 125 usinas com capaci-
dade de 50.000 MW (91% hi-
dráulica), 71.000 quilômetros 
de linhas de transmissão e 335 
subestações de eletricidade. 
Com a privatização, o governo 
transfere as hidrelétricas bra-
sileiras - Tucuruí, Belo Monte, 

Xingó, Sobradinho, Itaparica, 
Paulo Afonso e outras – para o 
controle da iniciativa privada. 

O governo Bolsonaro usa o 
falso argumento de que a conta 
de luz será reduzida em cerca 
de 7% com a privatização.  Mas 
essa é mais uma mentira do 
atual governo que quer entre-
gar todo o patrimônio público 
para a iniciativa privada.  

Bolsonaro também aprovou 
medidas que permitem a Ele-
trobras cobrar mais caro pela 
energia das suas usinas. 

Atualmente cerca de 20 hi-
drelétricas vendem sua energia 
ao preço de 65 reais por 1.000 
kWh (R$ 65/MWh), enquanto 
as usinas privatizadas cobram 
acima de R$250 pela mesma 
quantidade de energia.  A pri-
vatização acaba com o preço 
mais barato e autoriza a recon-
tratação da energia pelo preço 
de mercado. 

O real interesse do governo 
é entregar o patrimônio pú-
blico para a iniciativa privada.  
A receita de Eletrobras hoje 
é de R$ 4,5 bilhões ao ano e 

com a privatização essa recei-
ta deve saltar para mais de R$ 
20 bilhões, um lucro de R$ 16 
bilhões que sairá do bolso dos 
trabalhadores.  

Além do preço muito mais 
alto para o consumidor, a priva-
tização causa queda na qualida-
de da energia, com aumento de 

probabilidade de apagões; one-
ra as indústrias que ficam mais 
vulneráveis a falências; e con-
sequentemente aumenta o de-
semprego, dentre outros fatores. 

O tempo de concessão pra a 
iniciativa privada é de 30 anos, 
portanto, se privatização se con-
cretizar, deve perdurar até 2.051.
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Mais uma vez o governo 
se utilizou de negociatas com 
deputados e senadores para 
aprovar medidas que afetam 
diretamente o povo brasileiro e 
beneficiam um pequeno grupo 
de apoiadores.

A boa notícia é que a MP de 
Bolsonaro foi aprovada às pres-
sas e pode ser contestada juri-
dicamente. “É mais um golpe 
de Bolsonaro. Não podemos 
aceitar isso. Em plena pande-
mia do novo coronavírus, com 
o brasileiro jogado a uma si-
tuação de fome, esse governo 
dá mais uma demonstração de 
irresponsabilidade e de que só 
serve aos interesses de um pe-
queno grupo que o apoia”, de-

Privatização está sendo contestada no STF
nuncia Hélio Rodrigues, coor-
denador-geral do Sindicato. 

A MP de Bolsonaro está 
sendo contestada por partidos 
de oposição ao governo e por 
consumidores industriais, já 
que encarece também os insu-
mos para a indústria.

Uma Ação Direta de In-
constitucionalidade (ADI), já 
questiona a proposta de pri-
vatização no Supremo Tribu-
nal Federal. Mas a   pressão do 
povo nas ruas e nas redes so-
ciais é essencial para reverter 
esse processo. 

No site do Sindicato www.
quimicosp.org.br, leia um arti-
go completo sobre os impactos 
da privatização da Eletrobras.  


