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Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras!

Informe 044/18

Se o preço da passagem aérea não baixou,
Você Acredita que a tarifa de Energia vai baixar?
Todos nós lembramos que ano passado, quando a Agência Nacional de Aviação Civil
- Anac resolveu permitir que as companhias aéreas passassem a cobrar pelas
bagagens despachadas, o principal argumento vendido à população foi: as tarifas
iriam baixar!
No dia 21/03 o site G1 publicou reportagem (veja aqui) com base em estudo da
própria Anac que constatou o óbvio: As tarifas não baixaram.
De acordo com o levantamento da Anac, o preço médio da passagem aérea no
segundo semestre de 2017 (portanto, após a entrada em vigor da regra de cobrança
da bagagem despachada) foi de R$ 384,21, o que representa uma alta de 0,1% em
comparação com o mesmo período de 2016, quando o bilhete médio custava R$
383,90.
Eis aí a prova inconteste de que o governo mente descaradamente para o povo e
beneficia os grandes empresários e especuladores, em detrimento do consumidor.
Mas o que isso teria a ver com a Eletrobras?
Mais uma vez, a mentira da redução de tarifas é usada como principal argumento
para vender nossa empresa!
O presidente Wilson Pinto Junior e o ministro do MME, Fernando Coelho Filho,
insistem em mentir para o Brasil inteiro. A própria Aneel já admitiu em relatório que
as tarifas aumentariam 16% com a privatização.
É fundamental que cada colaborar da Eletrobras leia essa matéria do G1, de
entendimento fácil, faça uma comparação simples e compartilhe com seus
familiares, amigos e até desconhecidos: quando eles dizem que algo vai
diminuir ou que seremos beneficiados é mentira! Todos nós consumidores
pagaremos a conta!
NÃO SE ENGANEM: SE PRIVATIZAR A CONTA DE ENERGIA VAI AUMENTAR!
Juntos somos sempre mais fortes!
ASSOCIE-SE A AEEL (clique aqui) OU AO SINDICATO DE CLASSE (links nas logos abaixo)
A Diretoria, em 21 de março de 2018.
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