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As conversas do Presidente Temer com os
dirigentes de empresas diretamente
interessadas no bilionário negócio das águas
engarrafadas – como Nestlé e Coca-Cola, que
já detêm uma fração majoritária do comércio
dessas águas no Brasil e no mundo –
colocaram na agenda até da grande imprensa a
possibilidade de uma privatização das grandes
fontes de água do Brasil, e em especial do
próprio Aquífero Guarani



REDE GUARANI/SERRA GERAL
COORDENADOR TÉCNICO EM SC: LUIZ FERNANDO SCHEIBE

O SISTEMA AQUÍFERO INTEGRADO 
GUARANI/SERRA GERAL (SAIG/SG)



Tipos de 
Aqüíferos:
S. A. SERRA 
GERAL
(SASG):
FRATURADO

SISTEMA 
AQÜÍFERO
GUARANI 
(SAG):
POROSO

No. Poços 
cadastrados no 
W de SC, até o 
ano 2005 
SASG: > 5700
SAG: 17



Área Total do S. Aquífero 
Guarani: 1.100.000 km2

(70,2 % no Brasil)

Área do Aqüífero Serra 
Geral: 1.000.000 km2

Área de ocorrência do 
Sistema Integrado 
Guarani/Serra Geral em 
SC: 

49.000 km2

(51,0% do Estado)

Área de Ocorrência do Sistema Aqüífero Integrado Guarani / Serra Geral, no 
contexto da Bacia do Prata









A legislação mineral atual outorga aos interessados a
possibilidade de lavrar fontes de águas minerais,
dentro de normas e de áreas definidas nunca maiores
do que 50 hectares (equivalente a 0,5 km2) para cada
concessão. Tendo em vista que o Aquífero Guarani
ocupa na Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai uma
área da ordem de 1,1 milhão de km2, dos quais cerca
de 70% só no Brasil, certamente não é a este tipo de
privatização, a concessão legal e exclusiva do direito
de lavra conforme a legislação atual a duas ou mais
empresas de toda a área do Aquífero Guarani, que
devemos temer.



O que se tem visto neste sentido é outro tipo de
apropriação, ou seja, a compra das principais
autorizações já existentes, com utilização de todo
o aparato publicitário/comercial dessas empresas
para o aumento desmesurado da produção,
comprometendo até, como no caso da conhecida e
apreciada fonte da água São Lourenço em Minas
Gerais, os demais usos turísticos e medicinais
dessas fontes pelo município. Outro modelo
apontado, e viabilizado por recente legislação do
(des)governo atual, é o das PPPs.



A privatização da água nega o direito humano de ter acesso a ela.
Entrevista especial com Riccardo Petrella. 22/03/2010

“A experiência demonstrou que o PPP (PPI) se tornou, sobretudo, um
instrumento de subordinação do desenvolvimento dos serviços de
água aos imperativos de rentabilidade financeira das empresas
multinacionais privadas estrangeiras – francesas e britânicas,
notadamente – às quais a gestão da água tem sido confiada, após sua
inserção no mercado em obediência ao princípio de liberalização dos
serviços públicos imposta pelo Banco Mundial. De fato, o PPP se
traduziu pela Privatização do Poder Político, verdadeiro apossamento
do controle dos recursos naturais do país pelos grandes grupos
industriais, comerciais e financeiros mundiais (chineses e indianos
incluídos). Os numerosos casos recentes de abandono do PPP parecem
indicar o fim da mistificação.”

http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/30810-a-privatizacao-da-agua-nega-o-direito-
humano-de-ter-acesso-a-ela-entrevista-especial-com-riccardo-petrella

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/noticias-anteriores/29887-iemen-um-pais-sem-agua
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/30810-a-privatizacao-da-agua-nega-o-direito-humano-de-ter-acesso-a-ela-entrevista-especial-com-riccardo-petrella


A apropriação da água para atender a
interesses privados e em detrimento de
seu uso comum, pela maioria da
população, com efeito, já acontece no
nosso país, seja por grandes empresas
engarrafadoras de água, indústrias de
cerveja e refrigerantes, outras indústrias,
pela mineração, hidrelétricas e
especialmente para fins agrícolas, com ou
sem o uso de irrigação.



Visando aumentar ainda mais as possibilidades de privatização
da água no Brasil, no dia 20 de dezembro de 2017 o senador
Tasso Jereissati (PSDB-CE) – também chamado de “o dono da
Coca-Cola”no Brasil - apresentou (em interesse próprio???) uma
proposta para alterar a Política Nacional de Recursos Hídricos
(Lei 9433/97) de modo que seja possível criar os "mercados de
água". O projeto de lei (PLS) 495/2017 está na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aguardando emendas e
designação de relator. No México, uma sequência de reformas
semelhantes resultou na abertura total para a privatização da
água... (caso da rã, no FAMA).
1 http://www.meionorte.com/blogs/heraldoalves/tasso-jereissati-dono-da-coca-cola-
116004; https://www.cartacapital.com.br/revista/981/a-coca-cola-a-zona-franca-de-
manaus-e-o-rombo-de-7-bilhoes.

http://www.meionorte.com/blogs/heraldoalves/tasso-jereissati-dono-da-coca-cola-116004
https://www.cartacapital.com.br/revista/981/a-coca-cola-a-zona-franca-de-manaus-e-o-rombo-de-7-bilhoes


Segundo o site do Senado Federal, que promove atualmente
uma consulta pública sobre a proposição

http://www12.senado.gov.br/ecidadania/visualizacaomate
ria?id=131906, “Os mercados de água são um instrumento de
gestão de crises hídricas e funcionam mediante a cessão dos
direitos de uso de recursos entre usuários da mesma bacia ou
sub-bacia hidrográfica, por tempo determinado.” Ou seja,
reconhece-se explicitamente a possibilidade de comercializar os
direitos de outorga da água, especialmente em “situações de
escassez hídrica”.
“Segundo o senador, a ideia se inspira em experiências
internacionais de sucesso com mercados de água, observadas
nos Estados Unidos, Austrália, Chile e Espanha, países que
também possuem forte vocação agropecuária” – e altíssimo
domínio das políticas neoliberais.

http://www12.senado.gov.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=131906


A privatização da água nega o direito humano de ter acesso a ela.
Entrevista especial com Riccardo Petrella. 22/03/2010 –

“No que se refere à água mineral engarrafada, convém denunciar a
mistificação mundial operada no decurso dos últimos 30 anos. Por
definição, a água mineral natural não é uma água potável, pois ela
não pode ser tratada, mas deve ser engarrafada tal como ela sai da
fonte, sob pena de perder suas características. Somente se pode
reduzir ou acrescentar anidrido carbônico (CO2). Uma água potável é a
que sofreu um tratamento que corresponde aos critérios (nacionais ou
internacionais) de potabilidade. Por esta razão, as águas minerais
naturais engarrafadas podem ser objeto unicamente de um uso
temporário, descontínuo e específico, por sua relação a certas
características em sais minerais que atribuem a essas águas
propriedades para-terapêuticas. ”

http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/30810-a-privatizacao-da-agua-nega-o-direito-
humano-de-ter-acesso-a-ela-entrevista-especial-com-riccardo-petrella

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/noticias-anteriores/6647-as-eleicoes-francesas-e-a-crise-da-democracia-representativa-segundo-alain-touraine
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/30810-a-privatizacao-da-agua-nega-o-direito-humano-de-ter-acesso-a-ela-entrevista-especial-com-riccardo-petrella


Por outro lado, ocorre também uma privatização
quando se concede a empresas privadas, mesmo que
através de parcerias público-privadas, os serviços
municipais de abastecimento e esgotos: aquilo que
deveria ser um serviço público, controlado pelo poder
público e portanto voltado para o bem estar de toda a
população, passa a ser uma mercadoria cuja
comercialização deve, em primeiro lugar, atender aos
interesses dos anônimos (ou nem sempre) acionistas
ou proprietários dessas empresas.



Apontada como uma forma de amealhar recursos
muitas vezes escassos para viabilizar obras de
saneamento, esta estratégia tem sido denunciada
por significar aumento desmesurado de tarifas,
exclusão das parcelas mais pobres ou situadas fora
do centro urbano e descumprimento das
promessas de investimento, especialmente
quanto aos sistemas de esgotos, e até
sucateamento dos próprios sistemas de
abastecimento de águas.



Embora o exemplo mais conhecido e divulgado, até
através de documentários (Encontros com Milton
Santos, do Silvio Tendler) e filmes de ficção, seja o da
“Guerra da Água de Cochabamba”, na Bolívia, a reversão
contenciosa de concessões já aconteceu em muitos
outros casos: La Paz (Bolívia), Montreal, Vancouver e
Moncton (Canadá), em Nova Orleans, na Costa Rica, na
África do Sul, em várias regiões da Índia, da Bélgica, da
França (inclusive em Paris), em Buenos Aires, que
voltaram a ter serviços públicos de água administrados
diretamente pelo Estado ou por meio de autogestão,
fenômeno que tem sido descrito como de
remunicipalização dos serviços.



Esses projetos de privatização não se
limitam às concessões municipais de
saneamento da água, mas fazem parte de
toda uma brutal estratégia do governo
golpista que assumiu em 2016, já
instrumentalizado com o programa
neoliberal derrotado nas urnas em 2013,
de entregar ao capital internacional o
controle total de todos os recursos da
nação.



Isso envolve não apenas a água, mas a energia
hidrelétrica, com a venda da Eletrobrás e de centrais
hidrelétricas em pleno funcionamento e já quitadas;
empresas de alta tecnologia e plenamente rentáveis,
como a Embraer; e no caso do petróleo, a alienação a
preço vil não só de nossos melhores campos do
fabuloso pré-sal – o campo de Carcará, por exemplo,
foi vendido por um trigésimo de seu valor para a
empresa estatal norueguesa Statoil, que mantém com
seus lucros o “Oil Fund”, o fundo de previdência que
já conta com recursos para atender pelos próximos
cem anos a todos os cidadãos na Noruega.



Não só no caso da água engarrafada, mas em inúmeros outros aspectos já
vivemos um estado de privatização da água. Quando, numa cidade como São
Paulo (ou Chapecó, ou...) um condomínio ou uma indústria perfura um poço
profundo para retirar para seu uso privado do subsolo uma água que faz parte
de uma reserva que é pública; ou como no recente caso da “Guerra pela água
em Correntina”, Bahia, em que mais de 500 habitantes da cidade invadiram e
destruíram os equipamentos de irrigação de uma fazenda, que estaria, com seus
32 pivôs centrais (ver foto) rebaixando o nível da água do rio que servia a todos
os demais habitantes do município. O apoio popular a esta iniciativa foi
manifestado por uma passeata com a participação de oito a doze mil pessoas,
uma semana depois da ação – sendo que a cidade tem um total de 33 mil
habitantes!

http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/guerra-pela-agua-em-correntina-se-arrasta-desde-
2015/
http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/destruicao-em-fazenda-causa-prejuizo-
multimilionario-veja-video/
http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/protesto-em-defesa-de-rio-em-correntina-reune-
milhares-de-pessoas/

http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/guerra-pela-agua-em-correntina-se-arrasta-desde-2015/
http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/destruicao-em-fazenda-causa-prejuizo-multimilionario-veja-video/
http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/protesto-em-defesa-de-rio-em-correntina-reune-milhares-de-pessoas/


Protesto em defesa de rio em Correntina reúne milhares de pessoas



Embora o assédio a esse recurso essencial à vida
seja uma questão planetária, que tem relação com
um estilo de vida integralmente voltado ao
aumento do consumo em todas as suas formas,
no caso brasileiro essa questão se amplifica no
momento em que vivemos um verdadeiro período
de exceção da democracia, com um governo que
assumiu ilegitimamente o poder e que está
firmemente determinado, com o apoio do
congresso e a conivência do poder judiciário, a
deter toda a evolução positiva das conquistas
populares dos últimos quinze anos.



Com base em contratos de partilha de produção, as 
receitas adicionais para o Estado provenientes desta 
produção e exportação seriam carreadas para um Fundo 
Social, destinado principalmente a financiar a educação 
brasileira.
Assim, o governo de Lula conferiu à Petrobras um papel 
central na estratégia de desenvolvimento brasileiro com 
ênfase tanto no fortalecimento da indústria, por meio do 
adensamento da sua cadeia de fornecedores incentivados 
pela política de conteúdo nacional da Empresa, quanto 
na criação do Fundo Social, que destinaria 50% dos seus 
recursos para educação (75%) e saúde (25%). Seria similar 
ao fundo conhecido como StatOil, responsável por toda a 
previdência na Noruega



Tudo isto está sendo desmontado. A operação 
única do pré-sal foi derrubada com uma nova lei 
aprovada no Congresso Nacional, as políticas de 
conteúdo nacional foram revisadas ou estão sob 
mudanças profundas, diminuindo as exigências, a 
entrada de novas empresas internacionais no setor 
deve se acelerar com o calendário apresentado 
para os novos leilões de oferta de áreas do pré sal e 
de outras áreas e as políticas para o gás natural, 
refino, distribuição, geração termoelétrica e 
produção de fertilizantes estão sendo modificadas 
para excluir o papel central da Petrobras.



A desastrosa política do Governo Temer para a 
Petrobras acelerou sua retirada do setor, com a 
venda de gasodutos, inclusive o grande gasoduto 
troncal do Sudeste brasileiro – a Nova 
Transportadora Sudeste (NTS), que possui 2,5 mil 
km em gasodutos, entre Campos, Rio de Janeiro e 
São Paulo, para o grupo canadense Brookfield -, a 
saída das distribuidoras estaduais, a entrega da 
Liquigás ao grupo Ultragás, vendas de 
termoelétricas e redução de sua atividade como 
transportadora.



http://operamundi.uol.com.br/dialogosdosul/petrobras-geologos-denunciam-
crime-de-lesa-patria/04082016/

VENDA DA PARTICIPAÇÃO DA PETROBRAS NA ÁREA DE 
CARCARÁ DO PRÉ-SAL É UM CRIME DE LESA PÁTRIA

Geólogos brasileiros, através de sua Federação – Febrageo-, denunciam o crime de
lesa pátria cometido pelo atual governo e atual presidência da Petrobras ao vender,
pelo preço absurdamente aviltado de 2,5 bilhões de dólares, sua participação integral
de 66% na área de Carcará, uma das mais promissoras áreas localizadas na Bacia de
Santos, para a empresa estatal norueguesa, a Statoil.

“Enquanto os 
noruegueses defendem os 
seus bens estratégicos, 
mesmo os situados em 
terras estrangeiras, o 
atual governo brasileiro 
promove a 
desnacionalização do 
patrimônio de todos nós 
sob o pretexto de 
recapitalizar a Petrobras.”

http://operamundi.uol.com.br/dialogosdosul/petrobras-geologos-denunciam-crime-de-lesa-patria/04082016/


Statoil ASA, (OSE: STL), is a Norwegian multinational oil and gas company . It is a fully
integrated petroleum company with operations in thirty-six countries. By revenue,
Statoil is ranked by Forbes Magazine (2013) as the world's eleventh largest oil and gas
company and the twenty-sixth largest company, regardless of industry, by profit in the
world. The company has about 23,000 employees. Statoil was formed by the 2007
merger of Statoil with the oil and gas division of Norsk Hydro (Aluminiun).
As of 2013, the Government of Norway is the largest shareholder in Statoil with 67%
of the shares, while the rest is public stock. The ownership interest is managed by
the Norwegian Ministry of Petroleum and Energy. The Government Pension Fund is
a fund into which the surplus wealth produced by Norwegian petroleum income is
deposited. Its previous name: The Petroleum Fund of Norway. The fund is commonly
referred to as The Oil Fund.

https://en.wikipedia.org/wiki/Oslo_Stock_Exchange
http://www.oslobors.no/ob_eng/markedsaktivitet/stockOverview?newt__ticker=STL
https://en.wikipedia.org/wiki/Norway
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_oil_companies
https://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum_company
https://en.wikipedia.org/wiki/Revenue
https://en.wikipedia.org/wiki/Forbes_Global_2000
https://en.wikipedia.org/wiki/Profit_(accounting)
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Statoil_(1972%E2%80%932007)
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydro_Oil_&_Gas
https://en.wikipedia.org/wiki/Norsk_Hydro
https://en.wikipedia.org/wiki/Government_of_Norway
https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Petroleum_and_Energy_(Norway)
https://en.wikipedia.org/wiki/Pension_fund
https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_surplus


e ainda por cima, o maior gasoduto do país,
responsável pelo abastecimento do Rio de Janeiro
e de São Paulo, alienado para o fundo rentista
canadense Brookfield , além de outros da China e
de Singapura: doravante, para transportar cada
metro cúbico do gás de nossos poços para nossas
indústrias e consumidores domésticos, através de
um gasoduto que foi implantado com recursos da
Petrobras, pagaremos “pedágio” para um fundo
rentista estrangeiro – que por sinal já foi
constituído para lucrar com o financiamento de
serviços públicos no Brasil:



http://www.brasil247.com/pt/247/economia/253717/Segue-feir%C3%A3o-da-Petrobras-Parente-vende-gasoduto.htm

http://www.brasil247.com/pt/247/economia/253717/Segue-feir%C3%A3o-da-Petrobras-Parente-vende-gasoduto.htm


Segundo https://www.brookfield.com/pt-br a empresa
“Brookfield Asset Management foi fundada em 1899 para
financiar bondes e energia elétrica no Brasil. Hoje, essa
firma com base em Toronto tornou-se uma “global
player” em investimentos alternativos, gerenciando cerca
de 250 bilhões de dólares em imóveis, infraestrutura,
projetos de energia renovável e “private equity”. Faz
lembrar a origem de nosso gentílico: não é “brasilês”, ou
“brasilense”, mas “brasileiro” (como garimpeiro,
madeireiro, açougueiro...): os portugueses que vinham
para esta terra para enricar comerciando com o pau
brasil. Ou seja, já temos traçado no nome o destino de
sermos explorados...

https://www.brookfield.com/pt-br


Marcio Astrini é coordenador de Políticas Públicas do Greenpeace
Nicole Oliveira é diretora da 350.org Brasil e América Latina
Carlos Rittl é secretário executivo do Observatório do Clima

A Medida Provisória 795 estendeu de forma inédita as 
isenções fiscais já bastante generosas para a indústria do 
petróleo, levando o país a uma perda de arrecadação de 
centenas de bilhões de reais: até 2040, todo o dinheiro 
investido em produção de óleo poderá ser deduzido da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e do Imposto 
de Renda de pessoa jurídica; além disso, a importação de 
equipamentos para o setor passa a ser livre de impostos.

Medida Provisória 795: Isenção de um trilhão de 
reais para a indústria do petróleo!



Em duas canetadas, as multinacionais petroleiras, que 
vêm enfrentando sérios problemas para expandir seu 
portfólio em diversos países do mundo, ganharam as 
reservas (com a decisão anterior do governo de quebrar 
o monopólio da Petrobras no pré-sal – proposta por José 
Serra) e os incentivos tributários para vir para o Brasil.
Numa hipótese extremamente benevolente, o governo 
gostaria apenas de fazer um “saldão” desse óleo e vê-lo 
fora do subsolo o mais rápido possível. E isso nos traz a 
outro problema insanável da MP do Trilhão: além de uma 
bomba fiscal, ela é uma bomba climática.



http://www.brasil-rounds-data.anp.gov.br/relatoriosbid/Empresa/OfertantesDesktop/33
29/03/2018

http://www.brasil-rounds-data.anp.gov.br/relatoriosbid/Empresa/OfertantesDesktop/33


Jessé Souza: Destruir a Petrobras, como o consórcio 
Lava Jato e grande mídia, a mando da elite do atraso, 
destruiu, significa empobrecer o país inteiro de um 
recurso fundamental, apresentando, em troca, não só 
resultados de recuperação de recursos ridículos de tão 
pequenos, mas principalmente levando à destruição de 
qualquer estratégia de reerguimento internacional do 
país. Essas ideias do Estado e da política corrupta 
servem para que se repasse empresas estatais e nossas 
riquezas do subsolo a baixo custo para nacionais e 
estrangeiros que se apropriam privadamente da riqueza 
que deveria ser de todos



Em relação à adoção generalizada das técnicas de 
produção utilizadas nos EUA de fraturamento de 
rochas (Fracking) para a produção de gás natural 
(shale gas) é necessário não somente observar os 
efeitos ambientais destas técnicas, como as 
condições de estrutura industrial que permitiram 
sua expansão nos EUA e que não existem no Brasil. 
Os atuais conhecimentos geológicos não parecem 
indicar a existência de rochas geradoras com 
grande conteúdo de carbono, no Brasil, quando 
comparados com as rochas dos EUA, tornando 
inviável economicamente a expansão das técnicas 
usadas no shale gas americano. 

GÁS DE XISTO - FRACKING



1



Instalações  para extração do Gás de Xisto (cf, apres_hugo_affonso_anp_aajdaha6aa. pdf)

O PROCESSO : Fracking



Lá os reservatórios estavam localizados em regiões 
com a presença de gasodutos com capacidade 
ociosa, que permitiam o escoamento da produção 
com custos muito baixos. Por outro lado, dada a 
necessidade de intensa perfuração e completação
de poços, com a sua consequente utilização 
intensiva de sondas terrestres, o sistema produtivo 
precisava de um setor fornecedor flexível e 
suficientemente adaptável que possibilitasse 
ofertar os serviços sem elevar os custos. Também 
isto não ocorre no Brasil.



GASODUTOS NOS EUA 

Rede de gasodutos de gás natural nos EUA.

Fonte:http://www.eia.gov/pub/oil_gas/natural_gas/analysis_publications/ngpipeline/ngpipelines_map.html

http://www.eia.gov/pub/oil_gas/natural_gas/analysis_publications/ngpipeline/ngpipelines_map.html


GASODUTOS NO BRASIL 

http://www.gasnet.com.br/gasodutos/operacao.asp



A desastrosa política do Governo Temer para a 
Petrobras acelerou sua retirada do setor, com a 
venda de gasodutos, inclusive o grande gasoduto 
troncal do Sudeste brasileiro – a Nova 
Transportadora Sudeste (NTS), que possui 2,5 mil 
km em gasodutos, entre Campos, Rio de Janeiro e 
São Paulo, para o grupo canadense Brookfield -, a 
saída das distribuidoras estaduais, a entrega da 
Liquigás ao grupo Ultragás, vendas de 
termoelétricas e redução de sua atividade como 
transportadora.



O Governo Temer aceleradamente quer privatizar 
a Eletrobrás, com objetivos fiscais, desprezando a 
relevância do controle social sobre uma empresa 
estratégica no processo de desenvolvimento.
A Eletrobrás é uma concessionária de serviços 
públicos e uma Empresa tão estratégica quanto a 
Petrobras. Tem 47 usinas hidroelétricas, 114 
térmicas e 69 eólicas, com capacidade de 47.000 
MW, o que a faz a maior geradora de energia 
elétrica do planeta. A empresa também atua na 
distribuição e transmissão de energia.

PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRÁS



Como fornecedora de um serviço essencialmente 
público, a razão principal da Eletrobrás não é o 
lucro direto, mas o atendimento das 
necessidades da população – especialmente 
aquela de baixa renda, que depende de tarifas 
subsidiadas – e das próprias indústrias e demais 
empresas, que necessitam de fornecimento 
regular e confiável desse serviço e podem se 
tornar menos competitivas com o aumento de 
tarifas, além de reféns do interesse de grupos 
financeiros internacionais de caráter rentista



A conta de eletricidade vai ficar mais cara, pois a 
Eletrobrás, historicamente, dá lances mais 
agressivos nos leilões, regulando para baixo o 
preço da tarifa. Por priorizar o interesse público, 
foi a Empresa que viabilizou as grandes usinas 
hidrelétricas, apesar da participação do capital 
privado (altamente subsidiado pelo BNDES) 
também investido nesses empreendimentos. 
Diversos outros problemas poderão advir dessa 
privatização, como a venda da Chesf, que 
colocará em risco o controle do uso de todo o rio 
São Francisco.



PRIVATIZAÇÃO  NA E DA EDUCAÇÃO...



“Nas circunstâncias atuais do capital global, o
financiamento estatal da educação aparece como uma
fonte tentadora para sugar dinheiro público: O valor do
mercado educacional mundial foi de $ 4,9 trilhões
(USD) em 2015 (Verger et al, 2017, p.325)... A tomada
de controle sobre a educação por parte das empresas
não parece surpreendente, o que estimula a sua
privatização:” tanto da como na educação.

Glenn Rikowski, Privatização em educação E formas de
mercadoria. In Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 11, n. 21, p.

393-413, jul./dez. 2017.



Kroton fecha compra da Somos Educação
Publicado em 23/04/2018 - 13:20

Por Mariana Tokarnia - Repórter da Agência Brasil Brasília

A Kroton Educacional, uma das maiores 

organizações no setor de educação superior 

privada no Brasil, fechou a compra do controle da 

Somos Educação, por R$ 4,6 bilhões. A compra foi 

anunciada hoje (23), em comunicado ao mercado. 

A Somos Educação, antiga Abril Educação, 

descreve-se como o principal grupo de educação 

básica do país. A operação ainda terá que ser 

aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (Cade).

http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ArquivoComCabecalho.asp?motivo=&protocolo=611898&funcao=visualizar&Site=C


A compra se dará pela Saber Serviços 

Educacionais, que é subsidiária integral da Kroton

Educacional, dedicada exclusivamente ao mercado 

de educação básica. A holding assinou o acordo de 

compra e controle.

Com a aquisição, a Saber atenderá 37 mil alunos 

em escolas próprias, 25 mil alunos em cursos de 

idiomas, 1,2 milhão de alunos em escolas 

particulares parceiras, além de atingir cerca de 33 

milhões de alunos de escolas públicas por meio 

do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).



Muitas das garantias constitucionais foram modificadas
desde o golpe de 2016, e mesmo o sistema de outorga de
lavra que restringe a área concedida a cada empresa para
a lavra da água mineral, por exemplo, pode
aparentemente ser modificado a qualquer momento,
para atender os interesses do grande capital – ou da
Nestlé, ou da Coca-Cola, ou simplesmente da “Casa
Grande. Assim, não podemos pensar sequer que estamos
garantidos contra uma eventual privatização de recursos
como aqueles representados, até miticamente, pelo
Aquífero Guarani.



Presidente da Eletrobras diz não ter tempo hábil para 
privatização (Investing.com Brasil - 23/04/2018 - 17:32)

O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Junior, teve 
uma conversa tensa com o ministro de Minas e Energia, 
Moreira Franco, e alertou que não há tempo hábil para 
realizar a venda da estatal antes das eleições. Segundo a 
publicação, Ferreira Júnior avisou ao ministro que ainda 
é necessário cumprir uma série de ritos, como a 
contratação de um banco, a análise das comissões 
internas e as discussões na Câmara.
Apesar do alerta, Moreira Franco vai seguir em frente 
com a proposta de que a capitalização da Eletrobras é 
inevitável, uma vez que as contas não fecham.



Já a situação da ciência e tecnologia é muito 
séria, gravíssima. Como se sabe, o golpe 
instituiu a Emenda Constitucional 95, que 
congela os gastos sociais e em ciência e 
tecnologia por 20 anos. O contingenciamento 
(bloqueio) de recursos orçamentários em 2017 
resultou em uma drástica redução de recursos 
para C & T e para as universidades públicas. O 
congelamento dos gastos públicos por 20 anos 
ameaça a sobrevivência da ciência e tecnologia 
brasileiras. Vejamos alguns números:

FIM DO MCTI  - E DOS RECURSOS



Em 2010, quando havia um ministério de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (ele foi criado em  1985 
como parte do processo de redemocratização, e 
extinto após o afastamento da presidente Dilma 
Vanda Rousseff) , o valor do orçamento para 
Ciência e Tecnologia foi de R$ 10 bilhões de reais. 
Em 2017, após o MCTI ter sido agregado ao 
Ministério das Comunicações, o valor passou para 
R$ 4,8 bilhões. Mas o que é ruim vai piorar: para 
2018, o ano corrente, o orçamento previsto para 
Ciência e Tecnologia é R$ 1,4 bilhão. Na China, 
será de 964 Bilhões...



Celso Amorim: A “mudança de regime” no Brasil não 
ocorreu por obra exclusiva das elites nacionais, que não 
teriam capacidade de lançar sozinhas a guerrilha 
policial, jurídica e midiática que culminou 
no impeachment da presidenta Dilma Rousseff.
Ela foi uma reação às orientações nacionalistas do 
governo, expressas na política para a exploração do 
petróleo e em políticas industriais voltadas para o 
desenvolvimento da capacidade produtiva do País.
Do ponto de vista geopolítico, representaram um 
“basta” do “governo oculto” no centro do poder 
hegemônico a iniciativas que buscavam pôr em xeque o 
predomínio absoluto de Washington, nesta nossa parte 
do mundo.

NADA DISSO É POR ACASO...

https://cartacapital.com.br/politica/dilma-rousseff-compravam-votos-no-impeachment-e-continuam-a-comprar


A estrutura, a organização e os patrocinadores do 8º
Fórum Mundial da Água, assim como dos precedentes,
estão totalmente dominados pelos maiores interessados
na transformação total da água em commodity, que possa
colocá-la inteiramente nas famosas mãos do “mercado”,
ao lado de outras atividades essenciais, como a energia e
a própria educação pública.

Por isso mesmo, foi organizado o Fórum Alternativo
Mundial da Água ( http://fama2018.org/ ), uma “iniciativa
que questiona a legitimidade do Fórum Mundial da Água
como espaço político para promoção da discussão sobre
os problemas relacionados ao tema em escala global,
envolvendo governos e sociedade civil”.

VOLTANDO À ÁGUA: FMA X FAMA

http://fama2018.org/


Segundo seus organizadores, é necessário dizer
“NÃO ao Fórum Mundial da Água, apontando a
falta de independência, representatividade e
legitimidade do conselho organizador, por estar
comprometido com empresas que têm como
objetivo a mercantilização da água. Isso significa
um conflito intransponível entre interesses
econômicos e o direito fundamental e inalienável à
água, bem comum da humanidade e de todos os
seres vivos”.



A resistência para impedir que a água,
essencialmente no caso brasileiro, deixe de ser
um bem público e universal passa, portanto,
não só por ações de conscientização sobre a
importância deste postulado, mas também por
uma crítica à crise societária que deriva da
nossa sociedade de consumo, e por uma
concertação nacional que devolva o poder a
quem de direito, ou seja, a maioria do povo
brasileiro.

MAS NÃO SÓ...


