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Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras!
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Eletrobras segue caminho da Petrobras
O jornal Monitor Mercantil publicou uma matéria que compartilhamos abaixo, na
íntegra, para conhecimento de todos:
Estatal elétrica pode fechar controvertido acordo nos EUA
A assinatura pela Eletrobras de um novo contrato com o escritório de advocacia
norte-americano Hogan Lovells, especializado em investigações corporativas,
reforça a suspeita de que a estatal brasileira se prepara para um acordo com
investidores dos EUA similar ao questionado acerto anunciado esta semana pela
Petrobras.
Na publicação do extrato do contrato de quase R$ 43 milhões assinado com o
escritório, a Eletrobras alega que seria importante a “resolução do caso perante
as autoridades norte-americanas”. Tal qual a Petrobras, a holding do setor
elétrico brasileiro sofre uma ação coletiva nos Estados Unidos por supostas
perdas devidas a corrupção. A acusação foi levantada na investigação da
Operação Lava Jato.
Desde 2015 a Eletrobras já pagou R$ 340 milhões em serviços jurídicos
relacionados ao caso. O impacto financeiro da corrupção foi estimado pela estatal
em R$ 300 milhões.
A Eletrobras é responsável por um terço da energia consumida no país e em
muitas ocasiões se viu obrigada a praticar tarifas muito baixas, firmar parcerias
com a iniciativa privada para salvar empreendimentos decisivos para o
crescimento e o desenvolvimento do país, além de absorver outros
empreendimentos alijados pela iniciativa privada, inclusive grandes
multinacionais.
Para Roberto D’Araújo, diretor do Instituto Ilumina, a companhia foi usada para
livrar o setor privado da responsabilidade sobre eventuais altas tarifárias. “O
governo impôs à Eletrobras uma política estúpida de custos de operação
ridiculamente baixos como ‘tarifas’ de usinas”, completou.
Fonte: Jornal Monitor Mercantil, coluna Conjuntura de 06/01/2018, que pode ser lida online, aqui.
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