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DEFENDER A
ELETROBRAS
É DEFENDER

O BRASIL
Dirigentes sindi-

cais, parlamentares e 
especialistas consideram 

que a privatização da Eletro-
bras, além de impactar negativa-

mente todo o setor elétrico, com per-
da de soberania, redução da segurança 

energética e aumento substancial na tarifa 
de energia, será danosa para os mais de 20 mil 

trabalhadores e trabalhadoras das estatais.

P. 05

Para o engenheiro 
Agrônomo, Kleber 

Santos, os traba-
lhadores preci-
sam se engajar 

de corpo e alma 
na luta contra a 

privatização, uma 
vez que serão 

seriamente preju-
dicados. P. 03

Governo tenta 
enganar a po-
pulação para 
conseguir mais 
votos no Con-
gresso e apro-
var a PEC 287. 
P. 04

ENTREVISTA PREVIDÊNCIA
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A Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania 
da Câmara dos Deputados 
aprovou o Projeto de Decreto 
Legislativo Nº 948, de 2001, 
que submete a privatização da 
Eletrobras e suas subsidiárias 
a referendo popular. O texto 
será levado ao plenário da 
Câmara para votação.As ruas do Brasil foram 

tomadas pela juventude, traba-
lhadores e movimentos popula-
res em meados de 2013, quando 
o estopim foi o aumento da 
passagem de ônibus em 20 cen-
tavos. De lá pra cá, muitos cen-
tavos foram inseridos na conta 
de energia, água, combustível, 
alimentação. 

Pegando carona nos “20 
centavos” a mídia apontou um 
culpado como pai da corrupção 
e da crise econômica, parte 
da sociedade ludibriada não 
questionou “a tal paternidade”, 
indignados, bateram panelas, 
piscaram luzes, aumentaram 
o coro contra a corrupção. O 
poder mudou de mãos, e alguns 

“descobriram” que no registro 
de nascimento dos filhos “Cor-
rupção e Crise Econômica”, não 
constava o nome do verdadeiro 
pai, o Capital, que continua 
alimentando seus filhos à custa 
dos trabalhadores.

No último ano, direitos da 
população foram retirados, con-
gelaram recursos da educação e 
saúde por 20 anos, ampliou-se 
a terceirização de áreas fins e 
a reforma trabalhista, vigente 
a pouco mais de um mês deixa 
um rastro de retrocessos para os 
trabalhadores e trabalhadoras. 
Agora, o governo tenta de todas 
as formas aprovar a reforma da 
previdência que impossibilita a 
milhares de pessoas a aposen-
tadoria.

 
Além disso, as estatais 

estão sendo desmontadas para 
justificar a privatização do 
patrimônio brasileiro. O setor 
elétrico tem sido um dos mais 

atacados, com o claro objetivo 
de beneficiar o capital priva-
do. Com o Sistema Eletrobras, 
avaliado em R$ 400 bilhões, o 
governo pretende arrecadar 
R$ 20 bilhões, valor referente 
a apenas uma de suas usinas. 
A privatização da energia vai 
além de apenas se desfazer de 
um bem público, significa por 
em cheque a soberania do país.

No entanto, as panelas se 
calaram, as luzes não piscam 
mais, as ruas não são tomadas 
e os protestos que antes se 
faziam por 20 centavos, hoje, 
já não têm mais valor. Ao que 
parece a indignação classista 
ficou naquela jornada de junho. 
Enquanto a sociedade não acor-
dar do sono profundo da maçã 
envenenada oferecida pela 
mídia, a fome da “corrupção e 
crise econômica” não passará. 
Se nas ruas, por vezes somos 
atropelados pelo sistema, no 
conforto do nosso sofá seremos 
pisoteados. 

Um novo ano se aproxi-
ma, que retomemos a solidarie-
dade e a consciência de classe 
para que as ruas sejam tomadas 
novamente na construção de 
uma nova jornada de lutas. 
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SETOR ELÉTRICO NA MÍDIA
 Privatização

A privatização da Ele-
trobras dificilmente passará 
no Congresso até 2018. Caso 
passe, será porque o governo 
aceitou pagar uma conta alta 
para as bancadas estaduais e 
caciques políticos que ainda 
controlam as indicações 
da estatal. A avaliação é de 
analistas, empresários e re-
presentantes de entidades 
do setor elétrico, que veem 
um cenário adverso para 
a privatização da empresa 
com a proximidade das elei-
ções e resistência forte den-
tro da Câmara e do Senado, 
tanto na oposição quanto 
na base. (Folha de São Paulo, 
26/11/2017).
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Segurança

A privatização da Eletrobras, 
uma das prioridades da pauta 
econômica do governo, reflete 
diretamente na segurança estra-
tégica da Amazônia brasileira. É o 
que dizem especialistas e segmen-
tos populares que acompanham 
o tema. Eles alertam para o risco 
de comprometimento do domínio 
sobre o território, caso a estatal 
seja repassada para o controle 
do capital privado. O engenheiro 
eletricista Edney Martins, presi-
dente do Sindicato dos Urbanitá-
rios do Amazonas, destaca que o 
abastecimento de energia nos 44 
pontos de instalações militares da 
fronteira amazônica, por exem-
plo, é feito pela estatal. ( Brasil de 
Fato, 29/11/2017).

Em entrevista, o presidente 
da Eletrobras Wilson Pinto 
declarou que “os sindicatos 
brigam [contra a privatização] 
para manter seus privilégios”. 
No entanto, Pinto esqueceu 
de mencionar que briga pela 
privatização para privilegiar 
ainda mais, com o patrimônio 
nacional, o capital privado.

Se nas ruas, por 
vezes somos 
atropelados pelo 
sistema, no con-
forto do nosso 
sofá seremos 
pisoteados.”

“

Pela retomada da 
consciência de classe

David Gomes de Oliveira
Edgar Oliveira

  Energia Não é Mercadoria
Participe do movimento Energia Não é Merca-
doria e ajude a salvar uma das maiores riquezas 
do Brasil. Vender o sistema elétrico brasileiro é 
entregar rios e reservatórios da maior bacia de 
água potável do planeta a empresas pertencen-
tes a potências estrangeiras. Diga NÃO à priva-
tização do setor elétrico. Visite www.energia-
naoemercadoria.com.br, mande sua mensagem 
e pressione o Congresso Nacional.
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ENTREVISTA

PRIVATIZAÇÃO: Categoria eletricitária está sujeita à demissão em massa.

Engenharia brasileira no setor elétrico está seriamente ameaçada
A Eletrobras, ao longo dos anos, 
tem se mostrado como uma 
empresa lucrativa e eficiente. 
Inclusive oferecendo preços de 
tarifas menores a populações 
de baixa renda, bem como 
para a indústria e comércio. 
Isso para fomentar a produção 
e o desenvolvimento regional 
e nacional. Se a privatização 
das empresas públicas ocorrer, 
esses subsídios deixarão de 
existir, assim como milhares de 
empregos também serão extin-
tos no setor elétrico.

Com 55 anos de existência, a 
Eletrobras é a maior empresa de 
geração de eletricidade da Amé-
rica Latina. Responsável pela 
geração de 31% de toda energia 
consumida no Brasil, a 10ª maior 
empresa do mundo no setor está 
seriamente ameaçada, correndo 
risco real de ser privatizada no 
governo de Michel Temer.

No entanto, recentemente, a 
Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania da Câmara dos 
Deputados jogou um balde a 
água fria nas pretensões do go-
verno Temer. A CCJC aprovou, 
no final de novembro, o Proje-
to de Decreto Legislativo (PDC) 
941/01, que propõe a realização 
de referendo popular em caso de 
privatização da Eletrobras e suas 
subsidiárias.

A aprovação da matéria foi 
um passo importante contra a 
privatização. Contudo, a propos-
ta ainda precisa ser aprovada no 
plenário da Câmara e no Senado.

Para o engenheiro Agrôno-
mo e mestre em Gestão Econô-
mica do Meio Ambiente, Kleber 
Santos, as trabalhadoras e traba-
lhadores precisam se engajar de 
corpo e alma na luta na luta con-
tra a privatização da Eletrobras, 
uma vez que serão seriamente 
prejudicados.

Segundo Santos, os conselhos 
regionais de Engenharia e o Con-
selho Federal deveriam atuar de 
forma mais firme na fiscalização 
da mão de obra de trabalhadores 
estrangeiros que estão atuando 
no Brasil com a privatização de 
estatais no setor elétrico. “Não 
sabemos nem se são de fato en-
genheiros”, alerta. 

Por um lado, o discurso 
do comando da Eletro-
bras tem sido de redução 

de custos, porque a empresa 
está bastante endividada. Mas 
por outro lado vem fazendo 
contratos sem licitação com 
empresas de assessoria na or-
dem de mais de R$ 20 milhões. 
Não é um contrassenso?

Há denúncias de que a Eletro-
brás tem feito contratos sem 
licitação, instalando escritórios 
luxuosos em São Paulo e ven-
dendo a ideia de redução de 
custos. Toda empresa precisa 
de avaliações periódicas de 
redução de custos, mas isso não 
significa que ela seja ineficiente.

A privatização coloca 
em risco a segurança 
energética no Brasil? Em 

outras palavras, o País pode 
ter um novo apagão?

Certamente que a privatização 
coloca em risco a segurança 
energética, uma vez que há 
conflito com o interesse público. 
Regiões que não seriam lucrati-
vas ao setor privado deixariam 
de ser atendidas. Quando se 
deixa de investir em qualifi-
cação de mão de obra e novas 
tecnologias só pensando em ti-
rar o máximo proveito ou lucro 
das empresas, a tarifa aumenta, 
reduz custos em áreas vitais 

Em que medida, na sua 
opinião, a privatização 
do setor elétrico, caso 

venha a ocorrer, será mais 
prejudicial para a população?

Na medida em que a segurança 
estratégica da nação estiver à 
disposição do capital estrangei-
ro. Os profissionais brasileiros, 
com a privatização, seriam 
prejudicados com demissões em 
detrimento dos estrangeiros. 
A engenharia brasileira está 
seriamente ameaçada.

Você concorda com 
o discurso de que as 
empresas públicas, no 

caso do setor elétrico, são 
ineficientes?

As empresas públicas do se-
tor elétrico têm se mostrado 
muito eficientes na geração, 
transmissão e distribuição de 
energia elétrica. A Eletrobras 
é responsável atualmente por 
31% da capacidade de geração 
de energia elétrica do País e 47% 
das linhas de transmissão ins-
taladas no território nacional. 
A Eletrobras gera e transmite 
energia para todo o Brasil há 
55 anos. É a maior empresa de 
energia elétrica da América La-
tina e a décima maior do mun-
do. É uma empresa reconhecida 
internacionalmente. 

“
como treinamento e manuten-
ção e com isso aumenta o risco 
de descontinuidade de serviço. 
É um efeito cascata.

Nos últimos anos, o siste-
ma Eletrobras perdeu 
nove mil empregados 
nos programas de de-

missões voluntárias. Re-
centemente, o presidente da 
Holding Wilson Pinto disse 
que reduzirá o quadro próprio 
da empresa dos atuais 24 mil 
trabalhadores para 12 mil. Essa 
metade que fica conseguirá 
suprir a demanda de trabalho 
em dobro?

Essa prática de reduzir o quadro 
de empregados e aumentar 
a terceirização tem sido uma 
constante ameaça no setor 
elétrico, mascarando uma re-
dução de custo que na prática 
é ilusória, pois vem enrique-
cendo empresas de prestação 
de serviço. Lamentavelmente, 
também temos assistido a inva-
são de mão de obra estrangeira 
nas empresas que compraram 
estatais do setor elétrico bra-
sileiro. Engenheiros chineses 
que não precisam comprovar 
capacitação técnica no Brasil 
e que se questiona até se são 
de fato profissionais do ramo 
da engenharia. O Conselho 
Regional e o Conselho Federal 
de Engenharia têm que atuar 
firmemente na fiscalização 
desses serviços que devem ser 
executadas por profissionais 
credenciados e qualificados.

 Em todas as empresas 
públicas privatizadas, 
as trabalhadoras e tra-

balhadores do quadro tive-
ram grande revés com retirada 
de direitos, benefícios, demis-
sões e redução de salários para 
os que ficaram. Na Eletrobras 
isso pode ser diferente?

Os trabalhadores, com a pri-
vatização, serão altamente 
prejudicados em detrimento da 
contratação de profissionais es-
trangeiros. É muito importante 
o engajamento dos profissionais 

”contra a retirada de direitos dos 
trabalhadores e contra a flexibi-
lização da legislação trabalhis-
ta, tendo em vista também o 
avanço dos interesses do capital 
internacional.

Como deve ser o enga-
jamento dos trabalha-
dores nesse momento?

Precisam lutar e mostrar à so-
ciedade em geral a importância 
estratégica do setor energético 
e os riscos da privatização. Os 
profissionais devem participar 
do diálogo sobre este momento 
crítico da nação brasileira. 

Alguns Creas como o 
de Pernambuco e Santa 
Catarina já se manifesta-

ram contra à privatização 
da Eletrobras. Este mês, inclusi-
ve, vários técnicos e engenhei-
ros elaboraram documento 
assinado por parlamentares e 
entidades que foi protocolado 
no Conselho Federal de Enge-
nharia e Agronomia (Confea), 
solicitando o posicionamento 
da entidade. Qual a importân-
cia disso?

O Sistema CONFEA/CREAs é 
regulado pela Lei Federal 5.194, 
de 1966, que determina que 
o conselho profissional deve 
atender ao interesse público. A 
respeito do ponto de vista dos 
profissionais o Conselho Profis-
sional deve ser contra as priva-
tizações. No caso do CREA-DF, 
entendo que deve se colocar à 
disposição dos profissionais e 
da população. Não há espaço 
para omissão.

Kleber Santos, Engenheiro Agrônomo

Os trabalha-
dores, com a 
privatização, 
serão altamente 
prejudicados em 
detrimento da 
contratação de 
profissionais es-
trangeiros.
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Governo mente sobre reforma da Previdência
Com o argumento falacioso 
de que a nova proposta de 
reforma da Previdência ex-
tingue privilégios, governo 
tenta enganar a população 
para conseguir mais votos 
no Congresso e aprovar a 
PEC 287. Trabalhadores, 
centrais e diversas enti-
dades de classe estão rea-
lizando protestos contra a 
reforma.

Nem deputados, nem se-
nadores, nem juízes, nem 
membros do Ministério Pú-
blico ou qualquer político 
serão prejudicados se a Pro-
posta de Emenda Constitu-
cional (PEC) 287/2016, que 
altera as regras da Previdên-
cia, for aprovada. Apenas os 
demais servidores públicos e 
trabalhadoras e trabalhado-
res do Regime Geral da Pre-
vidência terão que trabalhar 
por mais tempo e sujeitos a 
ganhar menos.

Pela proposta do governo 
de Michel Temer, para ter 
direito à aposentadoria no 
valor integral ou ao teto da 
previdência pública, os tra-
balhadores terão que con-
tribuir por 40 anos e ter pelo 
menos 65 anos de idade se 
homem e 62 anos mulher.

Hoje, há duas formas de 
se aposentar com a aposen-
tadoria integral ou pelo teto 
da previdência: o modelo 
85/95 ou pelo fator previ-
denciário. 

No modelo 85/95, as mu-
lheres somam a idade e o 
tempo de contribuição para 

REFORMA

alcançar o índice 85. Os ho-
mens a mesma coisa, porém 
precisam somar 95.

No fator previdenciário, 
para alcançar a aposentado-
ria integral ou o teto da Pre-
vidência, as mulheres preci-
sam ter pelo menos 30 anos 
de contribuição e 60 anos de 
idade. Os homens, 35 anos 
de contribuição e 65 anos de 
idade.

Nas duas formas, são con-
sideradas 80% das maiores 
contribuições, sendo exclu-
ídas 20% das contribuições 
mais baixas. 

Em entrevista à TV Ur-
banitários, a economista e 
professora da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, 
Denise Gentil, autora da tese 
de doutorado “A falsa crise 
na Seguridade Social no Bra-
sil”, explica que essa exclu-
são das contribuições meno-
res favorece o trabalhador, 
uma vez que “no início da 
carreira todos ganham me-
nos e vão aumentando, ao 

longo da vida, a remunera-
ção e a contribuição”. 

Mas se a proposta de Te-
mer for aprovada, serão le-
vadas em consideração 100% 
das contribuições. Além dis-
so, homens e mulheres terão 
que contribuir por 40 anos. 
Elas serão prejudicadas du-
plamente, uma vez que a 
idade passará para 62 anos.

 “Isso é inadmissível. Sob 
o argumento falacioso de 
déficit na Previdência, como 
comprovou a CPI, o governo 
Temer pretende que os tra-
balhadores contribuam por 
mais tempo e ainda ganhan-
do menos ao se aposentar, 
enquanto isenta banqueiros, 
ruralistas e grandes empre-
sários. Por outro lado, retira 
dinheiro da Seguridade So-

cial via DRU. A população 
não pode aceitar isso”, alerta 
o diretor do STIU-DF, José 
Daldegan.

Com a Desvinculação das 
Receitas da União (DRU), 
o governo pode retirar até 
30% da Seguridade Social, 
que inclui a saúde, a Previ-
dência e a assistência social.

Em relação ao tempo mí-
nimo de contribuição con-
tinua 15 anos, com 62 anos 
de idade para mulheres e 
65 para homens. Mas o tra-
balhador só terá direito, se 
a proposta for aprovada, a 
60% da aposentadoria so-
bre a média de todas as con-
tribuições. A partir daí, se 
continuar trabalhando, o 
percentual vai aumentando. 

A cada ano de contribuição, 
entre os 16 e 25 anos, é acres-
cido 1%.

Entre 26 e 30 anos de 
contribuição será acrescido 
1,5% a cada ano, 2% ao ano 
entre os 31 e 35 anos de con-
tribuição e 2,5% a partir dos 
36 anos de contribuição. Só 
com 40 anos de contribuição 
o benefício será integral.

Isso quer dizer que se um 
trabalhador da iniciativa 
privada que contribuiu por 
34 anos der entrada na apo-
sentadoria receberá 85,5% 
do seu salário de contribui-
ção. Se ele optar pelo benefí-
cio antes, quando completar 
17 anos de contribuição, por 
exemplo, esse percentual 
será de 62%.

“Isso é inferior até mesmo 
ao fator previdenciário se 
fosse aplicado. Essa hipótese 
não era possível no primeiro 
texto. Além disso, dificilmen-
te os brasileiros das perife-
rias que, em muitos casos, 
não chegam aos 65 anos de 
vida, conseguirão atingir a 
idade para se aposentar e re-
ceber um benefício integral. 
Eles entram no mercado de 
trabalho mais cedo, contri-
buem mais e, mesmo assim, 
não se aposentarão”, explica 
o advogado, João Badari.

PREVIDÊNCIA: Trabalhar por mais tempo para ganhar menos na aposentadoria.

O governo Temer 
pretende que os 
trabalhadores 
contribuam por 
mais tempo e 
ainda ganhando 
menos ao se apo-
sentar, enquanto 
isenta banquei-
ros, ruralistas e 
grandes empre-
sários. 

“

Denise Gentil
Economista e Professora da UFRJ

José Daldegan
Diretor do STIU-DF ”

No início da 
carreira todos 
ganham menos 
e vão aumentan-
do, ao longo da 
vida, a renda.”

“
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Comissão 

Em continuidade à luta em 
defesa das empresas públicas do 
setor elétrico, o CNE deliberou pela 
criação de uma comissão perma-
nente, com dirigentes de diversos 
estados. A Comissão tem como ob-
jetivo conversar com deputados e 
senadores, apresentar documentos 
que rebatem os falsos argumentos 
do governo e acompanhar as ati-
vidades propostas pelo Congresso 
que discutam a privatização da 
Eletrobras.

Para a dirigente sindical do 
STIU-DF, Fabiola Antezana, para 
barrar o processo de privatização, 
a categoria, como já vem sendo 
feito, deve manter-se mobilizada e 
participar massivamente de todas 
as lutas convocadas pelo CNE e pelo 
STIU-DF.

Referendo popular 

 Após forte pressão das entida-
des sindicais, a Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania na 
Câmara dos Deputados aprovou, 
no final do mês passado, o Projeto 
de Decreto Legislativo Nº 948, de 
2001, que submete a privatização 
da Eletrobras e suas subsidiárias 
a referendo popular. O texto será 
levado ao plenário da Câmara para 
votação 

Com parecer favorável, o re-
lator Danilo Cabral (PSB-PE), des-
tacou que “adequada à magnitude 
da questão, pois, em verdade, a 
privatização das empresas hidrelé-
tricas, por refletir sobre a própria 
soberania nacional, merece ser 
decidido pelo titular originário da 
vontade política, o cidadão”.

PRIVATIZAÇÃO

COMISSÃO: CNE delibera pela criação de comissão permanente em defesa da Eletrobras

Defender a Eletrobras é defender o Brasil
Dirigentes sindicais, parlamen-
tares e especialistas consideram 
que a privatização da Eletrobras, 
além de impactar negativamen-
te em todo o setor elétrico, com 
perda de soberania, redução da 
segurança energética e aumento 
substancial na tarifa de energia, 
será danosa para os mais de 20 
mil trabalhadores e trabalhado-
ras das estatais.

Em agosto, o governo anun-
ciou a intenção de privatizar a 
Eletrobras e as suas controladas. 
De lá pra cá, uma série de ataques 
do governo e da mídia comercial 
tentam desmoralizar a estatal 
para legitimar a venda da maior 
empresa pública do setor elétrico 
na América Latina. 

Paralelo à ofensiva, as enti-
dades sindicais que compõem o 
Coletivo Nacional dos Eletricitá-
rios (CNE) estão movimentando 
o senado e as câmaras estaduais 
e federal na busca de aliados na 
defesa da Eletrobras Pública. Em 
Brasília, além dos lançamentos da 
campanha nacional Energia Não 
é Mercadoria e das Frentes Parla-
mentares em Defesa de Furnas e 
Eletronorte, foram realizadas dez 
audiências públicas. 

Nas atividades, dirigentes 
sindicais, parlamentares e es-
pecialistas consideraram que a 
privatização da Eletrobras, além 
de impactar negativamente todo 
o setor elétrico, com perda de 
soberania, redução da segurança 
energética e aumento substancial 
na tarifa de energia, será danosa 
para os mais de 20 mil trabalha-
dores e trabalhadoras das estatais. 

Ailton Andrade
Analista de Sistema de 

Potência do ONS

“A privatização da  
Eletrobras vem no bojo 
de “reformas” que são 
vendidas pelo governo 
como a salvação para o 
país com vistas a retoma-
da do crescimento, no en-
tanto, elas representam 
o empobrecimento de 
sua população, aumen-
to da concentração de 
renda, perda de direitos 
históricos e a entrega 
pura e simples de setores 
estratégicos a empresas 
que poderão, na verdade, 
frear o crescimento do 
país”

Angelo Torres
Engenheiro de manutenção

 mecânica  da Eletronorte

“Sou contra a privatiza-
ção porque água e energia 
não são mercadorias que o 
cidadão pode optar por ter 
ou não ter, são bens essen-
ciais à vida e à existência da 
sociedade tal como conhe-
cemos, e portanto um bem 
com uma importância desta 
magnitude não pode estar 
sujeito à dominação total de 
grupos privados que visam 
apenas o lucro, sujeitos com-
pletamente à lei do mercado e 
com possibilidade de falência. 
Bens dessa importância são e 
devem ser controlados pelo 
Estado. É isso que demonstra 
a experiência de países inde-
pendentes e soberanos no 
mundo”

Fala Urbanitário:

Caroline Levi
Advogada na Eletronorte

“Sou contra privatizar. Há 
pouco tempo o brasileiro 
lutou nas diretas já. A luta 
agora é diante da ditadura 
maquiada. O Estado quer 
entregar a segurança nacio-
nal pela privatização da Ele-
trobras. O povo luta contra 
a corrupção nos três Pode-
res. A Eletrobras não pode 
ser difamada como fonte 
de corrupção para ganhar 
adeptos à privatização. Ele-
trobras é Energia, fonte de 
segurança nacional. Não se 
vende a própria segurança, 
nem a democracia da Ener-
gia, fonte de crescimento de 
um País”. 

Usina Hidrelétrica de Ponte Nova/MG
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Entregar nossas empresas 
ao capital privado e, pro-
vavelmente, estrangeiro, 
significa abrir mão de 
qualquer conceito estratégi-
co em relação à segurança e 
soberania nacional. 

O governo Temer quer 
vender todas as riquezas do 
Brasil, patrimônio do nosso 
povo. Para isso, anunciou ao 
mercado financeiro a nova 
era de entreguismo, o plano 
consiste em privatizar 57 es-
tatais (Eletrobras, Petrobras, 
saneamento estaduais, Infra-
ero, Correios, Embrapa, Casa 
da Moeda, Caixa, Banco do 
Brasil, BNDES e outras), além 
da intenção de entregar ao 
capital internacional: a RENCA/
Amazônia, aquíferos, a Base de 
Alcântara, terras, aeroportos, 
terminais portuários, rodovias, 
ferrovias, a lista segue longa.

O governo alega precisar 
fazer caixa com o dinheiro ar-
recadado da privatização para 
um suposto equilíbrio fiscal. 
No entanto, esta ação gover-
namental de liquidar empresas 

VISÃO DO STIU-DF

LUTA: É urgente combater esse governo que vende direitos históricos.

Quanto privatizarem, tanto reestatizaremos

Em vigor, reforma muda a vida dos trabalhadores
Entrou em vigor no mês de 

novembro o que já está sendo 
conhecido como o mais duro 
ataque à classe trabalhadora no 
Brasil. O texto aprovado às pres-
sas pelo governo, que não consi-
derou a complexidade da maté-
ria, careceu de um debate com a 
sociedade e privilegiou apenas 
um setor que a compõe: os pa-
trões. Apontamos, brevemen-
te, alguns pontos que causarão 
grande impacto com a vigência 
das novas regras trabalhistas.

O projeto permite que tra-
balhadoras lactantes ou ges-
tantes trabalhem em ambien-
tes insalubres, condicionando 
o afastamento à apresentação 
de atestado médico, permi-
tindo-se, assim, um evidente 
prejuízo à saúde da trabalha-
dora. Com a alteração, a jorna-
da máxima passa de 25 para 
30 horas semanais, admitidas 

horas extras quando a jornada 
for de até 26 horas semanais. 
Ou seja, pode ser considerado 
trabalhador a tempo parcial 
aqueles que trabalham até 32 
horas numa semana, sem ga-
rantia de um salário mínimo.

A nova lei permite que um 
simples acordo individual en-
tre patrão e empregado retire 
direitos dos trabalhadores ga-
rantidos hoje por lei. Assim, 
poderá haver o acordo para es-
tabelecer banco de horas com 
compensação em até 6 meses, 
possibilitando jornadas men-
sais superiores a 220 horas.

Um simples acordo coleti-
vo também poderá suprimir 
direitos relativos à saúde e se-
gurança do trabalho, como o 
intervalo mínimo de uma hora 
para refeição e descanso para 
quem trabalha mais de 6 horas 
por dia, que poderá ser redu-

zido para apenas 30 minutos.
Nessa nova modalidade de 

contrato o trabalhador perma-
nece à disposição do empre-
gador sem ganhar um tostão, 
remunerado apenas quando o 
empregador requisite os servi-
ços, não havendo ajuste prévio 
da quantidade mínima de horas 
a serem cumpridas em cada mês 
e do valor remuneratório men-
sal mínimo a ser percebido. A 
pena para o não comparecimen-
to do trabalhador é de multa.

O projeto não estabelece 
regras para controle da jorna-
da de trabalho do empregado, 
que deixará de computar as 
horas extras realizadas e inter-
valo para descanso e refeição.

Com a reforma, não será ne-
cessária a assistência do sindica-
to ou autoridade do Ministério 
do Trabalho e Emprego para vali-
dar a demissão e a homologação 

passará a ser realizada de forma 
direta na CTPS do trabalhador.

O texto torna lícita a contra-
tação de trabalhador autônomo 
com ou sem exclusividade, de 
forma contínua ou não, indepen-
dentemente da função, de modo 
que mesmo que você trabalhe to-
dos os dias para o mesmo patrão, 
com exclusividade, você pode-
rá ser considerado autônomo.

O projeto limita o valor dos 
danos morais que podem ser 
pedidos na justiça do trabalho, 
de modo que o dano moral de 
quem ganha mais vale mais, 
e dano moral de trabalhador 
que tem salário baixo conse-
quentemente será mais baixo.

De acordo com o projeto, 
caso você tenha formação supe-
rior e ganhe salário maior do que 
R$11.062,62, o seu contrato terá 
o mesmo valor que uma conven-
ção coletiva, seu contrato de tra-

balho também pode prevalecer 
sobre a lei e não poderá ques-
tionar cláusulas que considere 
injustas na Justiça do Trabalho.

A regulamentação do art. 
11, da CF/88 será mais uma for-
ma de precarização, uma vez 
que não garante estabilidade 
do empregado para a efetiva 
representação dos direitos dos 
trabalhadores e exclui o sin-
dicato do processo eleitoral.

O projeto retira, ainda, força 
das entidades sindicais acaban-
do com a obrigatoriedade da 
contribuição sindical, permi-
tindo a dispensa coletiva sem 
negociação com sindicatos, 
demissão sem necessidade de 
homologação sindical e ainda 
admite representante no local 
de trabalho sem participação 
sindical no processo eleitoral.

públicas não resolverá o déficit 
público. Antes do governo Te-
mer, o déficit previsto para 2017 
era de R$ 58 bilhões. Agora a 
previsão de déficit disparou: 
só nos últimos doze meses, 
alcançou quase R$ 180 bilhões. 
O governo federal estima ar-
recadar R$ 24 bilhões com as 
concessões e permissões em 
2017, um valor irrisório, se com-
parado ao déficit fiscal aprova-
do para 2018, de R$ 139 bilhões. 

 Na era de privatizações da 
década de 90, só no primeiro 
mandato, foram privatizadas 
mais de 80 empresas, como 
a Vale do Rio Doce e o siste-
ma Telebrás. A empresa de 
telefonia foi desmembrada 

* Flávia Pereira, Felipe Vasconcellos e Clara Lis 
Coelho são advogados e atuam no escritório 
Advocacia Garcez

em 12 companhias. Hoje as 
teles privadas pedem socorro, 
recorrendo a empréstimos 
do governo federal para re-
cuperação financeira. A Vale 
do Rio Doce, por exemplo, foi 
vendida nesse período a pre-
ço de banana: R$ 3,3 bilhões, 
quando somente suas reservas 
minerais eram calculadas em 
mais de R$ 100 bilhões a época. 

Nas privatizações de FHC, 
o BNDES financiou boa parte 
das compras de ativos públicos. 
Agora, Temer propõe o mesmo 
retrocesso para conter o agra-
vamento da “dívida pública”.

Se privatizar fosse a receita 
certa, o Brasil não teria mais 
déficit desde as privatizações 

do período FHC (1995/2002). 
Nos anos 1990, os ataques 
contra as empresas públicas 
e aos trabalhadores no Brasil 
foram tão intensos que a me-
dida aumentou o desemprego, 
a economia regrediu e au-
mentou a desigualdade social. 

Na ânsia pelo lucro, investi-
dores enxugaram a folha sala-
rial, por meio da terceirização, 
precarizaram as condições de 
trabalho e diminuíram a renda. 
Além do fim do protagonismo 
do Estado em setores estraté-
gicos, houve considerável piora 
da qualidade do serviço públi-
co oferecido. E, claro, aumento 
extorsivo no preço das tarifas.

Há alternativas para o país 

sair da crise econômica, entre 
elas: taxar as grandes fortu-
nas, fazer a reforma tributária 
voltada para quem ganha mais 
e cobrar dívidas de bancos e 
empresas que possuem dé-
bitos vultosos com a União. 

Entregar nossas empresas 
ao setor privado e, provavel-
mente, estrangeiro, significa 
abrir mão de qualquer con-
ceito estratégico em relação 
à segurança e soberania na-
cional. As estatais são grandes 
indutores socioeconômicos 
e de desenvolvimento regio-
nal, principalmente com po-
líticas públicas, programas 
sociais e modicidade tarifária. 

É urgente combater esse 
governo que vende direitos his-
tóricos do povo (trabalhistas, 
previdenciários e sociais), que 
privatiza e quer Estado zero, 
atingindo os mais vulneráveis. 
Com as privatizações o povo 
brasileiro perde a qualidade 
dos serviços prestados, perde 
com aumento de tarifas e perde 
a soberania nacional. Se é públi-
co, é para todos. Quanto priva-
tizarem, tanto reestatizaremos!

Por Flávia Pereira, Felipe Vasconcellos e Clara Lis Coelho*

Com as privatizações
o povo brasileiro 
perde a qualidade 
dos serviços presta-
dos, perde com 
aumento de tarifas
e perde a soberania 
nacional.

“
”
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Inicialmente, a adesão ao 
PTP era irretratável. Após 
tratativas com a empresa, 
a data será definida entre o 
gerente da empresa sob aval 
do trabalhador.

Após articulação do STIU-
-DF junto ao Operador Na-
cional do Sistema (ONS), a 
empresa atendeu a reivin-
dicação da entidade sindical 
em relação à definição dos 
prazos para o desligamento 

no Programa de Transição 
Profissional (PTP). Antes da 
solicitação, era a empresa que 
definia quando o trabalhador 
seria desligado. Agora, após 
consenso entre as partes, a 
palavra final sobre a data 
definida será do trabalhador.

O diretor do STIU-DF, Arthur 
Caetano, explica que da forma 
que estava sendo proposto 
o PTP, o trabalhador ficava 
totalmente refém da empresa. 

“Conseguimos atenuar esse 
prejuízo, uma vez que o traba-
lhador poderá ajustar a data do 
desligamento conforme as suas 
necessidades”. 

Só poderão aderir ao PTP 
os trabalhadores que já estão 
aposentados, ou aqueles que já 
estão com as condições de dar 
entrada na aposentadoria no 
INSS. Quem estiver de licença, 
com o contrato suspenso ou 
tenha estabilidade provisória 

Palavra final é do trabalhador e não mais da empresa
e estiver com os pré-requisitos 
para ser aposentar também 
pode aderir. O prazo termina 
no dia 15 de dezembro. Os des-
ligamentos ocorrerão de março 
de 2018 a dezembro de 2019.

A adesão está condicio-
nada ao pagamento da mul-
ta rescisória de 40%, aviso 
prévio, aportes adicionais no 
plano previdenciário e paga-
mento da PO proporcional, 
igual as férias e 13º salário.

DESLIGAMENTOS: STIU-DF consegue reverter a lógica do ONS. 

As negociações 
chegaram ao 
limite e não ha-
via mais condi-
ções de avançar. 
Ainda sim, lá 
no TRT, conse-
guimos algumas 
melhoras na 
proposta.

“

”

Ficou evidente o 
espírito de luta 
dos trabalha-
dores ao longo 
da campanha 
salarial.

“
”

Proposta aprovada pela catego-
ria e intermediada pelo TRT10 
e pelo MPT está muito aquém 
das expectativas. Mas, ainda 
sim, num momento de reces-
são, de reformas e de retirada 
de direitos, as trabalhadoras 
e trabalhadores mantiveram 
todas as cláusulas sociais no 
ACT, abono de R$ 3,9 mil em 
três talões de tíquetes, mais o 
tíquete natalino e inflação no 
período.

De longe, a proposta cons-
truída pelo Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 10ª Região 
(TRT10) e pelo Ministério Públi-
co do Trabalho (MPT) para pôr 
fim a paralisação das trabalha-
doras e trabalhadores da CEB 
chegou próximo do que estava 
sendo pleiteado pela categoria 
na pauta de reivindicações. No 
entanto, o desfecho da greve, 
que durou dez dias, poderia ter 
sido trágico, com o recebimento 
apenas da inflação no período e 
ainda com total antipatia da po-
pulação. Na verdade, a direção 
da CEB e o GDF apostaram nis-
so, ao levar o caso de forma dis-
simulada, primeiro à imprensa 
e, posteriormente, à Justiça.

Um dia antes de acionar a 
Justiça, o presidente da CEB, Le-
ner Silva, e o secretário da Casa 
Civil do GDF, Sérgio Almeida, 
fizeram coletiva de imprensa 
para chamar os trabalhadores 
de “oportunistas” em função da 

Após negociações chegarem ao limite, categoria aprova proposta

paralisação que coincidiu com 
grande temporal. O que eles não 
disseram aos jornalistas é que a 
Data Base da categoria acontece, 
há mais de 20 anos, em primei-
ro de novembro. Também não 
falaram que as negociações ini-
ciaram em setembro e que não 
houve nenhum avanço desde 

então.
Em seguida, a direção da CEB 

ingressou com pedido de limi-
nar no TRT10, solicitando a sus-
pensão da greve alegando que 
a paralisação “era abusiva”. No 
Tribunal, o STIU-DF apresentou 
todas as provas de que a parali-
sação estava em conformidade 
legal, inclusive apresentando 
as atas do acordo feito com a 
empresa para o andamento da 
greve.

DATA-BASE: Novamente, categoria na CEB mostrou grande disposição em lutar por melhores condições de trabalho.

CAMPANHA SALARIAL

Para o diretor de Comunica-
ção STIU-DF, José Edmilson, a 
entidade sindical soube respon-
der rapidamente todas as inver-
dades do governo e da empresa, 
bem como conseguiu manter 
um diálogo direto e constante 
com a cate goria, o que viabili-
zou a unidade e mobilização dos 
trabalhadores, evitando assim 
ruídos e informações falsas.  

“A participação da catego-
ria durante a greve foi muito 
importante em mais essa difícil 
Data Base. Também ficou evi-
dente o espírito de luta dos tra-
balhadores ao longo da campa-
nha salarial, com o propósito de 
seguir firme no caminho da vi-
tória. Isso foi fundamental para 
conseguirmos a manutenção de 
todos os direitos, assim como os 
avanços adquiridos”, avalia Ed-

milson.         
O diretor Jurídico do STIU-

-DF, Alairton Gomes, reconhece 
que a proposta aprovada real-
mente foi muito aquém das rei-
vindicações da categoria. Mas 
ele chama atenção para o mo-
mento difícil que está colocado 
pelos governos federal e esta-
dual, com retirada de direitos e 
em alguns casos, sem reposição 
salarial nenhuma. “As negocia-
ções chegaram ao limite e não 
havia mais condições de avan-
çar. Ainda sim, lá no TRT, con-
seguimos algumas melhoras na 
proposta”, explica.

José Edmilson
Diretor do STIU-DF

Arthur Caetano
Diretor do STIU-DF

Alairton Gomes
Diretor do STIU-DF

Em assembleia, trabalhadoras e trabalhadores da CEB aprovam proposta intermediada no TRT10 e MPT.
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LER
OS FUZIS E AS FLECHAS

As grandes obras do Brasil 
durante o período da dit-
adura militar trouxeram 
não apenas avanços ao País, 
mas traz outro triste dado, 
a morte de centenas de in-
dígenas em quase todos os 
estados brasileiros. Durante 
um ano, o jornalista Rubens 
Valente percorreu quase14 
mil quilômetros, entrevistou 
dezenas de pessoas, visitou 
aldeias indígenas, e coletou 
milhares de documentos so-
bre o assunto. Muitos desses 
documentos eram sigilosos 
até a abertura dos arquivos 
da ditadura, no começo dos 
anos 2000. O resultado desse 
trabalho rendeu quase 400 
paginas, onde se constata que 
o genocídio indígena não foi 
apenas por despreparo dos 
militares, mas teve, e ainda 
tem, permissão do estado 
brasileiro.

n FOME
Existem 815 milhões de pessoas famintas no mundo, de 
acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU) para 
Alimentação e Agricultura (FAO). Segundo estudo apre-
sentado em dezembro de 2017 houve um aumento a nível 
global de 38 milhões de pessoas desnutridas.  As estimati-
vas para 2050 são preocupantes. Serão 9,8 bilhões de pes-
soas em estado de inanição. As principais causas, para o 
aumento do número foram conflitos armados, mudanças 
climáticas e o enfraquecimento de algumas economias, 
aponta  a pesquisa.

n ISRAEL
O  presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que 
mudará a embaixada Norte Americana de Tel Aviv para Je-
rusalém. Isso causou revolta entre o povo muçulmano e de-
sencadeou uma série de protestos em vários paises árabes, 
desestabilizando ainda mais a diplomacia na região. O rei da 
Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, advertiu o presidente 
americano e disse que a mudança da embaixada e o reconhe-
cimento de Jerusalém como capital israelense vai gerar a íra da 
população muçulmana em todo o mundo. 

n REINO UNIDO
Após a população aprovar em junho de 2016, em referendo, 
a saída da União Europeia (UE), o Reino Unido deu o primeiro 
passo para efetivar a sua saída. A primeira ministra britânica, 
Theresa May, fez um acordo com a UE, que trata de temas im-
portantes como os imigrantes e a questão das fonteiras com a 
Irlanda do Sul e Norte. Se esse acordo não tivesse sido feito, as 
negociações seriam suspensas e seriam cancelados todos os 
tratados comerciais entre as partes.

O QUE VAI PELO MUNDO

Em uma época que os direi-
tos da população são arran-
cados pelos dirigentes políti-
cos, a Cia Burlesca, acredita 
que os artistas precisam se 
entender como operários e 
fazer frente aos ataques do 
governo. Em tempos como 
esses a arte vem sendo perse-
guida pelo conservadorismo 
crescente dentro da política, 
que entende a cultura como 
uma ameaça.

Influenciados pela admira-
ção que sentiam pelo dramatur-
go alemão Bertolt Bretch, sete 
jovens fundaram, em 2008, a Cia 
Burlesca. Companhia que atua 
com teatro político.

O palco geralmente são es-
colas, assentamentos, casas de 
cultura e sedes de movimentos 
sociais. O intuito do grupo é 
usar o teatro para conscien-

tizar a população dos seus 
direitos e do seu poder como 
cidadãos. Os questionamen-
tos contidos nos espetáculos 
provocam a inquietação dos 
seus espectadores, geralmen-
te camponeses, estudantes e 
operários.

Segundo Julie Wetzel, inte-

grante da companhia, o teatro 
pode ser uma arma potente 
para dialogar com a população. 
“É um instrumento de trans-
formação social que tem um 
grande potencial de mobiliza-
ção humana.”, afirma ela.

Os integrantes do grupo 
aprendem muito com os espec-

n REALIDADE
O Brasil é o 2ª nação onde as pessoas têm uma visão equivo-
cada da realidade. O País fica atrás apenas dos sul africanos, 
segundo a pesquisa feita pelo instituto Ipsos Mori. O estudo 
foi realizado em 38 países e as perguntas foram feitas sobre 
a realidade dos seus países. Após coletar as respostas dadas 
pelos entrevistados, comparou-se com os dados oficiais. Na 
última pesquisa realizada, o Brasil havia ficado em 6º lugar. 
Em todos os 38 países pesquisados, as respostas da popu-
lação ficaram muito fora da realidade.

 

n PERFIS FALSOS
O Brasil vem copiando uma estratégia de manipulação eleito-
ral que vem ocorrendo em várias partes do mundo. Segundo 
uma investigação feita pela BBC Brasil, em 2014 uma empresa 
carioca manipulou a opinião pública com um exército de per-
fis falsos nas redes sociais, durante 4 meses. Recentemente, a 
estratégia foi usada para beneficiar uma deputada federal no 
estado do Rio. A reportagem reuniu um grande número de 
provas e entrevistou quatro ex-funcionários da empresa que 
prestava o serviço.

n SISTEMA CARCERÁRIO
O Brasil tem 726 mil presos, sendo o 3º País do mundo em ter-
mos de população carcerária. Esse número representa o dobro 
de vagas que o sistema tem em todo o território nacional. Para 
adequar as vagas à quantidade de detentos deveria ser con-
struído quase um presídio por dia. A lógica deveria ser outra. 
Em vez de cadeias é preciso construir escolas e melhorar a 
qualidade do ensino básico e superior no Brasil. Essa é a mel-
hor forma de reduzir a desigualdade e a população carcerária.

O QUE VAI PELO BRASIL

tadores, principalmente nos 
assentamentos do Movimen-
to dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra. Por ser um estilo 
de teatro épico, tende a pole-
mizar fazendo o espectador 
despertar como ser social e 
acaba permitindo a interação 
do público, com uma troca de 

experiência fantástica.
A companhia é respon-

sável por todo o processo, do 
planejamento à apresentação. 
Eles fazem a produção, gestão, 
encenação, divulgação, cons-
trução de redes atuando com 
os movimentos populares, e 
processos educativos. Recente-
mente, promoveram uma série 
de oficinas sobre teatro político 
em parceria com a Casa da 
America Latina (CAL).

O empoderamento por meio do teatro


