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Só com mobilização
categoria pode
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CAMPANHA SALARIAL
Como dois meses

viraram sete e podem 
virar muitos anos
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CADÊ A
EFICIÊNCIA?

FHC vendeu as Telecomuni-
cações, a Vale do Rio Doce e 

mesmo assim terminou seu 
governo com um défi cit 
altíssimo e com a dívida 

externa “considerada 
impagável”, lembra. 

P. 03

Representantes da Eletrobras não 
apresentaram nada na primeira 
rodada de negociação. Mas 
aceitaram proposta dos
dirigentes sindicais 
de prorrogar ACT 
por 30 dias.
P. 07

ENTREVISTA CAMPANHA SALARIAL

Em julho de 1998, a Telebras foi privatizada em meio a denúncias de 
corrupção, com esquemas de favorecimento a consórcios.

Hoje, as empresas privadas de telefonia lideram o ranking de 
reclamações nos Procons em todo o País, apresentando sérios 

problemas operacionais e fi nanceiros.

A Oi, operadora de telefonia, teve redução 
da dívida aprovada pelo governo Temer na 

ordem de R$ 41 bilhões.  P. 04

Segundo ex-ministro de Minas e Energia, Nelson Hub-
ner, a privatização da da Eletrobras não resolverá o pro-
blema de caixa do governo. Isso já foi feito no passado.

Para combater os ataques sistemáticos aos direitos his-
tóricos da categoria eletricitária, trabalhadoras e trabalha-
dores terão que se mobilizar e suar a camisa para não ver 

seus direitos e benefícios retirados nesta Data Base.
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O jornalista e apresen-
tador do BBB, Tiago Leifert, 
escreveu artigo condenando 
manifestações políticas em 
eventos esportivos. Segundo 
ele, política e esporte não se 
misturam e as arenas esporti-
vas são apenas para entreter a 
população, nada mais. 

O ano começou com 
muitas dificuldades para 
as trabalhadoras e tra-
balhadores do setor elétri-
co. A reforma trabalhis-
ta foi aprovada em 2017, 
ameaçando seriamente os 
novos ACTs. A campanha 
salarial deste ano, sem nen-
huma dúvida, deve ser uma 
das mais difíceis. Por isso 
devemos nos mobilizar com 
um único propósito, seguir 
fi rme no caminho da vitória.

Numa grande ofensiva 
contra o patrimônio públi-
co, Temer anuncia pacote 
de privatizações de várias 
empresas públicas. Nesse 
momento de tantos retro-
cessos precisamos da máx-
ima união de toda a classe 
trabalhadora, especialmente 
da categoria eletricitária do 
DF e do Brasil para resistir, 
com muita intensidade, à 
tentativa de privatização 
da Eletrobras, da CEB e das 
estatais que sejam essenciais 
para o País.

É importante lembrar 
que com a privatização 
da Celg, distribuidora de 
energia em Goiás, veio a 
demissão imediata de mil 
trabalhadores. Em seguida, 
apagões que duram dias. Ou 
seja, o que está em jogo não 
é só a qualidade do serviço 
prestado à população, a se-
gurança energética e a so-
berania nacional, mas tam-
bém os nossos empregos e o 
nosso futuro.

O STIU-DF segue na 
luta contra esse nefasto 
processo de privatização 
que está colocado na maior 
empresa de energia elétrica 
da América Latina. Mas sem-
pre iremos contar com a sua 
imprescindível participação 
nessa batalha. Afi nal, você 
também é a principal parte 
interessada. Vamos à luta!
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SETOR ELÉTRICO NA MÍDIA
 Auditoria na
privatização

Entidades sindicais li-
gadas aos trabalhadores da 
Eletrobras apelaram ao TCU 
na tentativa de barrar a 
venda das seis distribuido-
ras controladas pelo grupo 
estatal. Os processos abertos 
no tribunal por iniciativa 
dos sindicatos chegaram 
a ser pautados, mas foram 
retirados da pauta. As enti-
dades pleiteiam a abertura 
de auditoria sobre o rito de 
privatização das distribuido-
ras. (Valor, 28/02/2018) 

 Privatização

Em clima de muita con-
fusão e algumas agressões 
físicas, o BNDES conseguiu 
aprovar a venda de mais uma 
distribuidora da Eletrobras, 
a Cepisa, do Piauí, faltando 
agora apenas a aprovação da 
privatização da distribuidora 
de Alagoas, Ceal, que será re-
marcada após manifestantes 
impedirem a realização da 
audiência pública. (Estadão, 
28/02/2018)
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Diretoria Colegiada: Alairton Gomes de Farias, Aline Rodrigues de Oliveira, André Luis dos Santos, Arthur Emílio Oliveira Caetano, Carlos Roberto Carvalho Campos, 
Carlos Yassuo Sudo, Cleiton Moreira de Faria, David Gomes de Oliveira Santos, Edgar Mendes Oliveira, Edy Carlos Dalóco, Elve Lucas Barbosa Cubas, Elvídio Cândido de 
Sousa Filho, Ernane Lima Alencar, Fabiola Latino Antezana, Flávio Henrique Gadbem Figueirôa, Francisco de Assis Moura dos Santos, Germiniano Lustosa Neto, Givaldo 
Romão da Silva, Hadiel Costa Miranda, Íkaro Chaves Barreto de Sousa, Josafá Oliveira Guimarães, José Daldegan Júnior, José Edmilson da Silva, Maria Luisa Nunes da 
Cunha, Maria Teresa Cortes Bona, Marizete das Dores Sousa, Roberto Lucena, Sidney Lucena Araújo, Victor Frota da Silva, Wandyr de Oliveira Ferreira. 
Conselho Fiscal: Antônio Maria Claret Pires, Cleriston Machado Meira, Fernando Luiz Pereira Kamiguchi, Jaime Soares da Luz, Pascoal Pereira Andrade e Rivaldo Gomes 
de Alcantara.

Liminar contra
privatização

O MPF do Piauí foi favo-
rável à suspensão dos efeitos 
da AGE da Eletrobras que 
deliberou sobre a venda 
das distribuidoras do grupo. 
O governo está ciente da 
liminar. Em seu parecer, pu-
blicado no contexto da ação 
popular movida por sindi-
catos do setor, o procurador 
Alexandre Silva é favorá-
vel à publicação de medida 
cautelar que suspenda os 
efeitos da assembleia até o 
julgamento da ação. (Valor, 
28/02/2018)

Indenização

Sindicatos de funcioná-
rios da Eletrobras entraram 
com ação na Justiça em que 
cobram indenização milio-
nária da companhia devido 
a declarações do presidente 
da estatal, Wilson Ferreira 
Jr., que em meados do ano 
passado acusou parte dos 
empregados da empresa de 
serem “vagabundos”. (Exa-
me, 28/02/2018)

Na avaliação do ex-jogador 
e comentarista da rede Globo, 
Casagrande, todas as mani-
festações feitas dentro da lei 
e com respeito fazem parte de 
qualquer democracia madura. 
O ex-atleta participou da De-
mocracia Corintiana que lutou 
pelas Diretas Já!

O que está em 
jogo não é só a 
qualidade do 
serviço pres-
tado à popula-
ção, a seguran-
ça energética 
e a soberania 
nacional, mas 
também os 
nossos empre-
gos e o nosso 
futuro. ”

“O que esperar
de 2018?

Victor Frota

CURTAS

As SPEs são da Chesf, 
Furnas Centrais Elétricas, 
Eletronorte e Eletrosul, além 
da Eólica Mangue Seco, que 
pertence à Eletrobras Hol-
ding.

Pacote 7 de junho

Divididas entre as áreas 
de geração eólica e trans-
missão, as SPEs serão vendi-
das em leilão previsto para 
acontecer em 7 de junho 
deste ano.

O Conselho de Adminis-
tração da Eletrobras aprovou 
a venda de participações 
societárias da companhia em 
70 Sociedades de Propósito 
Específi co (SPEs).

            70 SPEs
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ENTREVISTA

PRIVATIZAÇÃO: impacto na tarifa vai ser superior ao indicado pela Aneel.

Venda da Eletrobras é um desastre para o País
O governo federal aposta na 
privatização da maior estatal 
elétrica da América Latina 
para, supostamente, aliviar o 
caixa da União. No entanto, 
de acordo com o ex-ministro 
de Minas e Energia, Nelson 
Hubner, “vender a Eletrobras 
não vai resolver déficit, para 
isto é necessário um equilíbrio 
estrutural nas contas do País”

Em entrevista ao jornal 
Energia Alerta, o ex-ministro 
de Minas e Energia e ex-diretor-
-geral da Agência Nacional de 
Energia Elétrica, Nelson Hub-
ner, fala sobre os impactos da 
privatização da Eletrobras para 
o País e à população brasileira. 

Responsável por coordenar 
grandes leilões de energia e li-
nhas de transmissão no Brasil, 
Hubner destaca que somente 
o anúncio da privatização da 
Eletrobras durante o governo 
Fernando Henrique fez cessar 
todo investimento na expansão, 
na construção de novas usinas 
e nas linhas de transmissão. 
Como consequência, na primei-
ra crise hídrica, muito menor 
do que estamos vivendo hoje, 
o País enfrentou o maior apa-
gão de sua história com graves 
consequências para toda a eco-
nomia.

Para ele, a Eletrobras tem 
tido um papel essencial no equi-
líbrio de um mercado oligopo-
lizado. “Não tenho dúvidas de 
que, sem a Eletrobras, todos os 
leilões de energia para constru-
ção de novas linhas de trans-
missão teriam como resultado 
um preço muito maior para as 
usinas licitadas, implicando em 
aumentos dos preços de ener-
gia no País. Por isto penso que o 
País não pode abrir mão de uma 
empresa pública neste setor tão 
relevante”, ressalta o ex-minis-
tro.

De acordo com Hubner, é 
necessário analisar com muito 
mais profundidade toda essa 
discussão. “Se atentar à gestão 
técnica e capacitada que não 
esteja preocupada apenas com 
a lucratividade da estatal, mas 
que traga também retorno para 
a sociedade”, conclui.

se a Eletrobras for vendida?

Primeiro, vender a Eletrobras 
não vai resolver déficit, para 
isto é necessário um equilíbrio 
estrutural nas contas do País o 
que obviamente não é atacado 
com este processo. Durante o go-
verno FHC venderam todo o setor 
de Telecomunicações do País, 
venderam a Vale do Rio Doce e o 
Brasil terminou aquele governo 
com desequilíbrio em suas contas 
e uma dívida externa considerada 
impagável. No entanto, quando 
no governo Lula, se atacou os 
aspectos mais liberais do modelo 
do setor elétrico e a Eletrobrás 
foi retirada do Plano Nacional 
de Desestatização, passando a 
participar dos leilões de energia 
e transmissão, se estabilizou o 
sistema elétrico, aumentaram 
os investimentos, foram implan-
tadas grandes usinas como Belo 
Monte e as do Madeira. Estes 
investimentos no setor é que está 
garantindo que o País atravesse a 
sua pior crise hídrica, muito pior 
que 2001, sem necessidade de 
racionamento de energia.

O governo trata a venda 
da Eletrobras como uma 
simples troca de controle 

acionário, sem discutir o papel da 
estatal para o desenvolvimento 
econômico que ela traz às várias 
regiões brasileiras. Qual o risco 
para o País e para a população 
que precisa dessas empresas?

Como você avalia a reto-
mada da privatização da 

Eletrobras que atua em 
um dos setores mais estratégicos 
para o País?

A privatização da Eletrobrás me 
traz grande preocupação. Falo isto 
com a experiência de quem coor-
denou os grandes leilões de ener-
gia e linhas de transmissão no 
Brasil, tanto pelo lado do governo 
– MME, como da agência estatal 
de regulação do setor – ANEEL, 
que realizou todos os leilões. Se 
recuperarmos as informações 
do processo de privatização que 
ocorreu no Brasil, é fácil cons-
tatar que somente o anúncio da 
privatização da empresa durante 
o governo Fernando Henrique 
fez cessar todo investimento 
na expansão, na construção de 
novas usinas e nas linhas de 
transmissão. Como consequência, 
na primeira crise hídrica, muito 
menor do que estamos vivendo 
hoje, o País enfrentou o maior 
apagão de sua história com as 
graves consequências para toda 
a economia.

 Hoje, o argumento do 
governo para a privati-
zação é o mesmo utili-

zado nos anos 90, de que é 
preciso reduzir o déficit fiscal e 
fazer caixa. No entanto, não se 
fala da função social da estatal, 
de soberania e segurança energé-
tica. Como ficam essas questões 

Sem a presença do Sistema ELE-
TROBRAS na disputa dos leilões 
de geração e transmissão, o País 
ficaria à mercê de poucos grupos 
econômicos que atuam neste 
setor tão fundamental para qual-
quer País. A Eletrobrás tem tido 
um papel essencial no equilíbrio 
de um mercado oligopolizado. 
Não tenho dúvidas de que, sem 
a Eletrobrás, todos os leilões de 
energia para construção de novas 
linhas de transmissão teriam 
como resultado um preço muito 
maior para as usinas licitadas, im-
plicando em aumentos dos preços 
de energia no País. Por isto penso 
que o País não pode abrir mão de 
uma empresa pública neste setor 
tão relevante, no mínimo para 

manter um equilíbrio no mercado 
e garantir competição em leilões 
de energia, pois um País com 
nossas dimensões e necessidade 
de crescimento, precisará ainda 
por muitos anos de um volume 
anual expressivo de expansão de 
seu parque gerador.

Logo que houve o anúncio 
da privatização da Eletro-
bras, a Aneel informou 

que a medida impactaria a 
tarifa de energia em no mínimo 
16,7%. No entanto, o governo 
aponta que a tarifa vai baixar 
com a venda da estatal.  Qual sua 
avaliação sobre o assunto?

Primeiro gostaria de dizer que 
o governo não calcula tarifa de 
energia no Brasil. Quem entende 
de tarifa é a Aneel, responsável 
legalmente, e muito capacitada 
para calcular tarifas. A Aneel 
contribuiu na Audiência Pública 
do MME sobre mudanças no mo-
delo do setor elétrico e afirmou 
que somente com o processo 
de descotização das usinas já 
amortizadas e que receberam 
nova outorga com as condições 
dadas pela MP 579, o aumento 
poderia ser da ordem de 16%. 
Mas eu afirmo que, dependendo 
das condições para reversão das 
cotas e concessão de nova outorga 
para estas usinas, como colocado 
pelo governo na proposta de pri-
vatização da Eletrobrás enviada 
ao Congresso, esse impacto pode 

ser muito maior. O que seria óti-
mo para o grupo que comprar a 
empresa, que poderia ter lucros 
astronômicos, e um desastre para 
o País, que aí sim teria a energia 
mais cara do planeta. 

O governo tem feito uma 
forte campanha de des-
moralização da Eletro-

bras, com a tese de que a 
Eletrobras é uma empresa defi-
citária e ineficiente. Essa tese se 
sustenta?

Se esse é o argumento, basta o 
governo melhorar a gestão e 
deixar de ceder às pressões polí-
ticas, indicando gestores técnicos 
e capacitados para as empresas 
e com um controle maior da 
sociedade sobre sua atuação. A 
ELETROBRAS, diferente do que é 
divulgado pelo governo, recebeu 
um único aporte do Tesouro nos 
últimos 15 anos. E esse aporte foi 
consequência de exposição ao 
GSF devido a pior crise hídrica em 
nossa história. Todas as empresas, 
privadas e públicas, tiveram que 
fazer aportes e buscaram em-
préstimos vultosos para cobrir os 
déficits de geração devido à crise 
hídrica. Em todo este período, 
2003 até hoje, a ELETROBRAS, 
a despeito do cumprimento de 
sua pauta estratégica e de desen-
volvimento regional, programas 
sociais, etc, pagou quase 1 bilhão 
de reais por ano de dividendos ao 
Tesouro Nacional. Ou seja, pagou 
de dividendos mais do que o go-
verno espera arrecadar com sua 
privatização. 

O que você aponta como 
alternativa e saída para o 
fortalecimento da Eletro-

bras pública?

O processo de privatização é 
muito mais complexo do que está 
colocado, é necessário analisar 
com muito mais profundidade 
toda essa discussão. Se atentar à 
gestão técnica e capacitada que 
não esteja preocupada apenas 
com a lucratividade da estatal, 
mas que traga também retorno 
para a sociedade.

Leia a íntegra da entrevista em 
www.urbanitarios.org.br

Nelson Hubner, ex-ministro de Minas e Energia
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Telecomunicações: cadê o sucesso?
O velho discurso da pri-
vatização, quase sempre 
impõe ao Estado todos 
os fracassos e à iniciativa 
privada todas as virtudes. 
A privatização da telefonia 
é utilizada como argumento 
de êxito para viabilizar a 
venda de outras estatais. No 
entanto, para o presidente 
do Sinttel, Brígido Ramos, a 
telecomunicação se tornou 
um sistema fracassado.

A privatização do sistema 
de telefonia é vendida, ainda 
hoje, como um dos maiores 
acertos da gestão pública 
brasileira. Com argumentos 
desqualifi cados e superfi -
ciais, o governo e parte da 
população apontam que a 
entrega da Telebras ao capi-
tal privado foi responsável 
pela melhoria dos serviços 
de telecomunicações.

Contrariando esse discur-
so, o engenheiro e presiden-
te do Sindicato dos Trabalha-
dores em Telecomunicações, 
do Distrito Federal, Brígido 
Ramos, aponta que a priva-
tização da telefonia deixou 
um rastro de prejuízos e re-
trocessos para o Estado, para 
a população e aos trabalha-
dores do setor. 

Na área de telecomuni-
cações desde a década de 
70, Ramos destaca que o pri-
meiro ataque para abrir ca-
minho à privatização se dá 
a partir da desmoralização 
e do controle orçamentário 
das estatais, a fi m de impos-
sibilitar novos investimen-

PRIVATIZAÇÃO

tos. 
Além disso, para con-

quistar o apoio da opinião 
pública, convenciona-se 
uma campanha difamatória 
contra os profi ssionais das 
estatais resultando na caça 
aos direitos trabalhistas, às 
remunerações e, por seguin-
te, no desmonte dos fundos 
de pensão. 

“Hoje, nas telecomunica-
ções temos um serviço pre-
carizado para os trabalhado-
res e para a população. Como 
resultado da privatização, a 
categoria sofreu um golpe 
no fundo de pensão e nos 
direitos. A população sofre 
com uma das tarifas mais ca-
ras do mundo, além da péssi-
ma qualidade dos serviços”, 
aponta o engenheiro.

As empresas de telefonia 
celular e fi xa lideram a lista 
de reclamações no Procon 
de todo o País, a maior parte 
das queixas está relacionada 

a cobranças indevidas e abu-
sivas.

Para Ramos, a telecomu-
nicação se tornou um siste-
ma fracassado. “A empresa 
de telefonia Oi apresentou 
um pedido de recuperação 
judicial aprovado no fi nal do 
ano passado, onde teve uma 
redução da dívida fi nanceira 
de R$ 64 bilhões para cerca 
de R$ 23 bilhões. Cadê o su-
cesso?”, questiona.

“A telecomunicação, 
como as empresas do setor 
elétrico, não podem ser ven-
didas como banana na feira. 
É uma decisão que entrega 
na mão do capital estrangei-
ro os recursos naturais e o 
controle da nossa soberania. 
O que estão vendendo é a 
soberania e esse tipo de pro-
cesso liquida as possibilida-
des de crescimento do País”, 
enfatiza.

Tecnologia
De acordo com o presi-

dente do Sinttel, a Telebras 
mantinha, na década de 70, 
um Centro Tecnológico res-
ponsável por pesquisas e 
produção de equipamentos 
com tecnologia de ponta, 
porém, após a privatização, 
serve apenas para atestar 
material estrangeiro.

A política de desmonte da 

capacidade tecnológica das 
estatais permanece e se apli-
ca também no Projeto de Lei 
que facilita a privatização 
da Eletrobras. O texto do PL 
estabelece o limite de quatro 
anos, contado a partir da de-
sestatização, para o funcio-
namento do maior Centro 
de Pesquisas de Energia Elé-
trica, o Cepel.

Mais do mesmo
O velho discurso da pri-

vatização, quase sempre im-
põe ao Estado todos os fra-
cassos e à iniciativa privada 
todas as virtudes. Na década 
de 90, a venda das estatais 
serviria para reduzir a dívi-
da do Brasil com o resto do 
mundo e salvar o real. Sig-
nifi caria ainda, tarifas mais 
baixas, melhoria na presta-
ção do serviço e competiti-
vidade. No entanto, “não se 
pagou um centavo da dívida 
com a venda das telecomu-
nicações”, afi rma Ramos.  

Mais uma vez o argu-
mento se repete, agora, para 
entregar a Eletrobras ao ca-
pital privado, o governo ale-
ga precisar fazer caixa com 
o dinheiro arrecadado da 
privatização para um supos-
to equilíbrio fi scal, abrindo 
mão do maior parque elétri-
co da América Latina, bem 

como do controle de um se-
tor estratégico para a segu-
rança nacional.

Como no setor de tele-
fonia, a privatização das es-
tatais elétricas poderá ser 
responsável por um grande 
processo de fusões e incor-
porações, a revelia da socie-
dade, com a reconstrução de 
um monopólio, porém pri-
vado.  

SERVIÇO: as empresas de telefonia celular e fixa lideram a lista de reclamações no Procon de todo o País.

A população 
sofre com uma 
das tarifas mais 
caras do mun-
do, além da pés-
sima qualidade 
dos serviços.

“
”

Brígido Ramos
Presidente do Sinttel

Não vale a pena
ver de novo:

O Sistema Telebras, avalia-
do na época da privatiza-
ção entre R$ 110 e R$ 115 
bilhões, foi vendido por R$ 
22 bilhões.  

A Eletrobras, maior es-
tatal elétrica da América 
Latina, tem patrimônio 
avaliado em R$ 370 bi-
lhões. O governo pretende 
arrecadar cerca de R$ 12 
bilhões.

Em 1996, o governo du-
plicou os investimentos 
na telecomunicação, até 
o primeiro semestre de 
1998, ano da venda da Te-
lebras, foram investidos 21 
bilhões de reais.

A Eletrobras aprovou 
um novo Plano Diretor de 
Negócios e Gestão para o 
período entre 2018 e 2022 
que prevê investimentos 
totais de R$ 19,75 bilhões 
no período

A Telebras mantinha 
um Centro Tecnológico 
responsável por pesquisas 
e produção de equipamen-
tos com tecnologia de pon-
ta, hoje serve apenas para 
atestar material estran-
geiro.

O PL da Eletrobras esta-
belece o limite de quatro 
anos, contado a partir da 
desestatização, para o fun-
cionamento do maior Cen-
tro de Pesquisas de Ener-
gia Elétrica, o Cepel.
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outro projeto de sociedade 
que liberte os trabalhadores 
da exploração e da opressão.

“São lutadoras como Ni-
cinha e Berta que lutaram 
em defesa dos direitos dos 
atingidos por barragens aqui 
no Brasil e em Honduras res-
pectivamente. São Dorothy e 
Maria do Espírito Santo que 
lutaram pela preservação 
ambiental e pelo direito de 
produzir na terra. São Mar-
garidas, Olgas, Marielles e 
outras tantas que além da 
opressão de classe lutavam 
contra o patriarcado e bus-
cavam a igualdade entre ho-
mem e mulher”, lembra Honh.

A dirigente sindical do 
STIU-DF, Fabiola Anteza-
na, ressalta que as mulheres 
sempre foram protagonistas 
em processos importantes. 
No entanto, a luta feminina 
quase sempre é posta num 
papel secundário. “Cada uma 
destas mulheres deixou sua 
marca para a história e mo-
tiva outras a entrarem e con-
tinuarem na luta. Resgatar 
estes nomes, muitas vezes 
anônimos, faz jus à história de 
luta das mulheres e nos ajuda 
a entender a correlação de 
forças do capital e trabalho”.

Lutas de março
“Neste 8 de março, volta-

DIREITOS HUMANOS

Março: Quantas mulheres precisão morrer para que esses crimes tenham fim?

Por terra, água e energia as mulheres lutam
A luta feminina quase 
sempre é posta num papel 
secundário, principalmente 
num momento de retroces-
sos e retirada de direitos. 
Neste sentindo, é essencial 
resgatar o nome de diversas 
lutadoras que deixaram a 
sua marca na história na 
busca por direitos. Para di-
rigente sindical do STIU-DF, 
essas mulheres motivam 
outras a entrarem e conti-
nuar a luta.

Dorothy Stang, Nilce de 
Souza Magalhães (Nicinha), 
Berta Cáceres, Celestina Le-
onor Sales Nunes, Leidiane 
Souza Soares, Samylla Letícia 
Souza Muniz e agora Marielle 
Franco. Todas essas mulheres 
foram vítimas do latifúndio, 
agronegócio, milícias, de exe-
cução política, de disputa ao 
direito à terra, água e energia.

O assassinato de Marielle, 
em pleno mês das mulheres, 
trouxe a tona uma realidade 
brutal no Brasil, que constan-
temente é ignorada pelo po-
der público. Cotidianamente, 
dezenas de outras mulheres 
são sistematicamente silen-
ciadas e invisibilizadas por 
uma sociedade capitalista e 
patriarcal. Seja sob condições 
de desemprego, discrimina-
ção, violência doméstica ou 
relações excludentes de poder.

Na atual conjuntura, a 
crise do capital impulsiona a 
corrida rumo ao lucro com a 
intensificação da exploração 
dos bens da natureza e do 
grau de exploração de traba-
lhadores e trabalhadoras. No 
entanto, as mulheres, sejam 
da área rural ou urbana, são 
particularmente atingidas e 
têm seus direitos humanos 
mais brutalmente violados.

A coordenadora nacional 
do Movimento dos Atingidos 
por Barragens (MAB), Daia-
ne Hohn, destaca que foram 
inúmeras as lutadoras que 
deram suas vidas em defesa 
dos povos, dos rios, da flores-
ta, ou seja, em busca de um 

mos às ruas, para pautar o di-
reito das mulheres trabalha-
doras que está sendo retirado 
com as medidas antipopulares 
do atual governo, que nos pe-
naliza ainda mais”, aponta a 
coordenadora do MAB.

Para Daiane Honh, os di-
reitos das mulheres estão se 
tornando mercadoria. “Nossa 
democracia e soberania estão 
sendo entregues ao capital 
internacional, que tem se 
apropriado de tudo que é nos-
so”, destaca.

Segundo a dirigente do 
STIU-DF, além da retirada 
de direitos, a reforma traba-
lhista e a terceirização vêm 
para penalizar ainda mais as 
mulheres. “Somos nós as mais 
impactadas com as terceiriza-
ções e demissões”. Ela destaca 
ainda as relações políticas. “É 
só ouvir o que o pré-candidato 
à Presidência, Bolsonaro, diz 
em relação às mulheres, que 
não contrataria uma mulher 
por conta da gestação. Esse 
pensamento retrógrado tem 
ganhado força na política 
que determina nossas vidas”, 
afirma Antezana.

Ao longo de março, as mu-
lheres debateram e constru-
íram alternativas ao mundo 
que é proposto para elas. 
Assim, no Fórum Alternativo 
Mundial da Água (FAMA), 

que veio para se contrapor ao 
Fórum das corporações, elas 
intensificaram a luta contra 
a não mercantilização do sa-
neamento e energia.

Privatização e retrocesso
“A privatização de serviços 

estratégicos agrava ainda 
mais a situação já difícil das 
mulheres. Historicamente é 
delegada à mulher a tarefa 
do cuidado da casa e dos fa-
miliares e quando o acesso a 
água é negado ou a qualidade 
é precária, aumenta a sobre-
carga de trabalho. Além disso, 
quando não temos acesso a 
este bem, a geração de renda 
das mulheres e a autonomia 
financeira ficam seriamente 
comprometidas, pois são im-
pedidas de plantar, pescar ou 
garimpar” aponta Honh.

De acordo com Antezana, 
na luta contra a privatização 
do setor elétrico as mulheres 
também serão as mais pena-
lizadas. “Cresce o número de 
famílias chefiadas apenas 
pelo sexo feminino. O au-
mento na conta de energia 
exigirá uma contenção no 
uso deste bem que passará 
por uma redução no uso de 
eletrodomésticos que vieram 
a facilitar ou ajudar a vida 
moderna da mulher, já que a 
divisão de tarefas domésticas 
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outro projeto de sociedade 
que liberte os trabalhadores 
da exploração e da opressão.

“São lutadoras como Ni-
cinha e Berta que lutaram 
em defesa dos direitos dos 
atingidos por barragens aqui 
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 Quantas mulheres precisão morrer para que esses crimes tenham fim?

rra, água e energia as mulheres lutam
A luta feminina quase 
sempre é posta num papel 
secundário, principalmente 
num momento de retroces-
sos e retirada de direitos. 
Neste sentindo, é essencial 
resgatar o nome de diversas 
lutadoras que deixaram a 
sua marca na história na 
busca por direitos. Para di-
rigente sindical do STIU-DF, 
essas mulheres motivam 
outras a entrarem e conti-

Dorothy Stang, Nilce de 
Souza Magalhães (Nicinha), 
Berta Cáceres, Celestina Le-
onor Sales Nunes, Leidiane 
Souza Soares, Samylla Letícia 
Souza Muniz e agora Marielle 
Franco. Todas essas mulheres 
foram vítimas do latifúndio, 
agronegócio, milícias, de exe-
cução política, de disputa ao 
direito à terra, água e energia.

O assassinato de Marielle, 
em pleno mês das mulheres, 

mos às ruas, para pautar o di-
reito das mulheres trabalha-
doras que está sendo retirado 
com as medidas antipopulares 
do atual governo, que nos pe-
naliza ainda mais”, aponta a 
coordenadora do MAB.

que veio para se contrapor ao 
Fórum das corporações, elas 
intensificaram a luta contra 
a não mercantilização do sa-
neamento e energia.

Privatização e retrocesso

É preciso lutar 
para avançar:

O  g o v e r n o  f e d e r a l 
cortou mais de 55% do 
recurso destinado para 
o combate a violência e 
promoção da autonomia 
das mulheres.
 
As mulheres comandam 
cerca de 42% dos lares 
Brasileiros. Elas recebem 
em média 30% a menos 
que os homens.

Mulheres têm maior 
e s c o l a r i d a d e ,  m a s 
a i n d a  s ã o  m a i o r i a 
dos desempregados e 
ocupantes de trabalhos 
subutilizados.

não andou de mãos dadas com 
a emancipação feminina”.

Elas concluem que não há 
outra alternativa a não ser 
continuar em marcha, er-
guendo o legado das lutadoras 
que as antecederam. “Nossa 
ousadia, nos faz acreditar 
que juntas podemos construir 
um projeto de sociedade dife-
rente, onde mulheres, água e 
energia não são mercadorias”, 
conclui a coordenadora do 
MAB.
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Continuemos assim, firmes e 
fortes, coerentes e concisos. 
Se dois meses viraram sete, 
façamos virar dez, um ano, 
uma década.

Em julho de 2017, o Ministério 
de Minas e Energia anuncia as 
Consultas Públicas 32, 33 e 34 
com prazo de 30 dias para con-
tribuição. Apesar das solicitações 
de prorrogação por parte das en-
tidades sindicais, de associações 
do setor e de políticos que estão 
apoiando a luta contra a privati-
zação, o governo não prorrogou e 
em agosto de 2017, o MME anun-
cia que pretende encaminhar o 
projeto de privatização da Eletro-
bras até outubro ao Congresso.

Os eletricitários de todo o 
País se mobilizam e em agosto 
iniciam as audiências na Câ-
mara sobre as consultas públi-
cas. Também iniciamos cam-
panha de mídia abordando as 
inconstitucionalidades da pro-
posta ventilada pelo governo.

Logo em seguida, em setem-
bro, iniciamos as audiências e 

VISÃO DO STIU-DF

LUTA: É urgente combater esse governo que vende direitos históricos

Como dois meses viraram sete

Para que serve uma Eletrobras pública?                  

Desde que o governo anun-
ciou a decisão de privatizar a 
Eletrobras, muito se tem dito 
e escrito sobre o assunto. O 
governo, o mercado e a mídia 
tentam convencer a socieda-
de de que isso será bom para 
todos, mesmo sem apresentar 
nenhum estudo consistente.

Insistem em dizer que a Ele-
trobras privatizada teria condi-
ções de realizar os investimen-
tos de que o País necessita e 
que o suposto aumento da efi-
ciência futuramente reduziria 
as abusivas tarifas brasileiras.

De outro lado, os trabalha-
dores, partidos de oposição, 
movimentos populares e pa-

triotas lutam contra mais esse 
crime de lesa pátria do governo 
ilegítimo. Mas afinal, por que 
não se deve privatizar a Ele-
trobras, ou melhor, para que 
serve uma Eletrobras pública?

Em primeiro lugar é preciso 
lembrar que o setor elétrico bra-
sileiro nasceu privado e foi justa-
mente a incapacidade da iniciati-
va privada em fornecer a energia 
elétrica necessária para o desen-
volvimento nacional que levou 
à intervenção cada vez maior 
do estado no setor. Isso desde os 
anos 30 até o regime militar, onde 
virtualmente todo o setor foi es-
tatizado. Foi a Eletrobras que 
construiu a base do Sistema In-
terligado Nacional, um dos maio-
res e mais avançados do mundo.

Mas e para o futuro? Qual 
a importância de uma gran-
de empresa estatal do se-
tor elétrico para o país?

A natureza foi generosa com 
Brasil, nos presenteou com o 2º 
maior potencial hidrelétrico do 

mundo, dividido em bacias com 
diferentes regimes hidrológicos. 
Se por um lado isso nos propor-
ciona uma das matrizes elétri-
cas mais limpas do planeta, com 
energia firme, limpa, barata e 
renovável, também exige inves-
timentos elevados, com longo 
prazo de retorno, o que histori-
camente não atrai interesse da 
iniciativa privada. Isso explica 
que mesmo hoje, com um mer-
cado completamente aberto ao 
capital privado, nenhuma gran-
de usina hidrelétrica tenha sido 
construída sem a participação 
destacada de empresas estatais.

Os defensores da privatiza-
ção alegam que o capital privado 
sozinho é capaz de assegurar os 
investimentos necessários para 
a expansão do sistema. Entre-
tanto, a experiência prática não 
corrobora essa afirmativa, pois se 
o capital privado está realmente 
tão interessado em investir, por 
que em vez de comprar a Ele-
trobras já pronta e acabada não 

constrói novas usinas e linhas 
de transmissão? No curto perío-
do de tempo em que a expansão 
do sistema elétrico foi deixada a 
cargo da iniciativa privada, pra-
ticamente nenhuma linha de 
transmissão ou usina foi cons-
truída e o resultado foi o desas-
troso racionamento de 2001.

Em 2016, quase 70% da ener-
gia elétrica consumida no Brasil 
teve origem hidráulica. Mas uma 
usina hidrelétrica não é só uma 

fábrica de kWh, é de fato quem 
controla a vazão dos rios e re-
gula o nível dos reservatórios, 
que, aliás, não acumulam água 
apenas para a geração de ener-
gia, mas para o abastecimento 
humano, para o abastecimento 
animal, para a irrigação, pes-
ca e até mesmo atividades de 
turismo e lazer. Por isso não é 
exagero dizer que privatizar as 
hidrelétricas é privatizar os rios.

Os defensores da privati-
zação argumentam que a atu-
ação das agências reguladoras 
é suficiente para salvaguardar 
os interesses da sociedade e 
dos consumidores. Se agência 
reguladora resolvesse o proble-
ma, o preço de uma passagem 
aérea de Brasília a Rio Branco 
no Acre não seria mais caro do 
que uma viagem à China, ou 
então o Brasil não teria uma 
das tarifas de telefonia móvel 
e internet mais cara do mundo.

seminários nos estados, mobili-
zando ainda mais a categoria e 
ganhando espaço na sociedade.

Outubro chega e o proje-
to não. Naquele mês o gover-
no anuncia que o projeto de 
privatização chegaria ao Con-
gresso até o fim de novembro, 
por meio de medida provisória.

A Campanha Energia não É 
Mercadoria intensifica o mote 
do aumento na tarifa de energia, 
principal efeito da privatização 
para a sociedade. Com isso, a 
campanha ganha entidades 
parceiras na luta e aumenta a 
dúvida entre os parlamentares.

Ao final de novembro, dia 29, 
a categoria eletricitária de Brasí-
lia deu um show de mobilização e 
lotou a Câmara Federal em duas 
importantes atividades que jun-
taram parlamentares da oposição 
e da base do governo, mostrando 
a força do nosso movimento con-
tra a privatização da Eletrobras.

Conseguimos ainda a apro-
vação do Projeto de Decreto 
Legislativo (PDC) na Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) 

*Íkaro Chaves é engenheiro Eletricista e dirigente 
sindical do STIU-DF

d a  C â m a r a ,  q u e  g a r a n-
te  a  pr ivat i zaç ão  s ó  me-
diante referendo popular.

O instituto Datafolha di-
vulga em dezembro pesquisa 
apontando que 70% da popu-
lação são contra a privatização 
da Eletrobras. Cresce a resis-
tência entre os parlamentares.

Inicia processo de coleta das 
assinaturas para votar o refe-
rendo popular com urgência 
no Plenário da Câmara. Con-
seguimos ainda as assinaturas 
para a instauração da CPI no 
Senado. Essas duas ferramentas 
são essenciais para dar visibili-
dade à luta contra a privatização.

No final de dezembro o 
governo edita a MP 814, que 
trata da privatização das Dis-
tribuidoras e coloca as gerado-

ras e transmissoras no PND.
Chega janeiro e no dia 21 é 

enviado o PL 9463, que trata da 
privatização da Eletrobras, antes 
mesmo do retorno das atividades 
parlamentares. Mais uma vez, a 
categoria eletricitária de Brasília 
dá um show de mobilização.

No dia 08 conseguimos evitar 
a AGE 170 presencial e criamos 
fatos para anulá-la judicialmen-
te. No dia 21 de fevereiro as 
trabalhadoras e trabalhadores 
lotam a atividade em Defesa 
das Distribuidoras e do ato po-
lítico do referendo, deixando 
o governo em polvoroso com 
a visibilidade dada à Campa-
nha Energia Não É Mercadoria.

Ganhamos parceiros nes-

sa luta, aumentamos o núme-
ro de parlamentares contrá-
rios, ganhamos visibilidade 
na mídia. Para cada ação do 
governo houve uma reação 
do movimento eletricitário.

Para cada mentira inven-
tada reagimos colocando os 
dados reais. Cada um de nós, 
cada clique no facebook, cada 
ligação a um gabinete, cada 
ida ao Congresso, cada post no 
twitter incomoda e muito quem 
quer entregar nossa empresa 
nas mãos do Deus mercado.

Continuemos assim, firmes 
e fortes, coerentes e concisos. Se 
dois meses viraram sete, façamos 
virar dez, um ano, uma década.

#Energia não é mercadoria

Por Íkaro Chaves*

Para cada ação do 
governo houve 
uma reação do 
movimento 
eletricitário.

“
”

Se o capital priva-
do está realmente 
tão interessado em 
investir, por que 
em vez de comprar 
a Eletrobras já 
pronta e acabada 
não constrói novas 
usinas e linhas de 
transmissão?

“

”
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Está em curso um plano mui-
to ambicioso e nocivo para o 
Brasil. Governo Temer quer 
mudar a legislação do setor 
elétrico, acabar com a cotiza-
ção, vender ativos e pulveri-
zar ações na bolsa de valores 
para vender 51% das ações 
da maior empresa de energia 
elétrica da América Latina, 
privatizando a empresa para 
retirar direitos, benefícios e 
demitir em massa.

A campanha salarial este 
ano promete ser uma das mais 
difíceis. Com a reforma traba-
lhista aprovada pelo governo 
Temer no ano passado, a in-
tenção agora da equipe eco-
nômica é enxugar, em tudo 
que for possível, os custos das 
empresas do grupo Eletro-
bras. Menos os privilégios da 
direção da empresa e as con-
tratações sem licitações. Esses 
devem ser blindados pela Pre-
sidência da Eletrobras. Diante 
disso, a categoria eletricitária 
este ano terá o grande desafio 
de lutar contra vários tipos de 
retrocessos.

O dirigente sindical do 
STIU-DF, Flávio Henrique Fi-
gueiroa, avalia que a causa 
de todos os retrocessos que 
podem ser colocados pela di-
reção da empresa nesta Data 
Base é a privatização da Ele-
trobras. A única saída da ca-
tegoria, segundo ele, é lutar e 
resistir contra esses ataques 
sistemáticos.

“Não temos outra alterna-
tiva senão lutar contra todas 

Categoria precisa estar unida e mobilizada contra todos os ataques
essas ofensivas do governo. 
Muitas coisas estão em jogo. A 
segurança energética, a quali-
dade e a eficiência do serviço 
prestado à população, a sobe-
rania nacional, assim como 
os nossos empregos e benefí-
cios”, alerta Figueiroa. “Nesse 
momento é fundamental que 
toda a categoria esteja unida 
e mobilizada contra esses ata-
ques”, acrescenta.

No ano passado, a Eletro-
bras fez o Programa de Apo-
sentadoria Incentivada (PAI) 
e neste ano fará o Plano de 
Demissão Consensual (PDC). 
Ainda está previsto para ser 
implementado em 2018 o Cen-
tro de Serviço compartilhado 
(CSC). O objetivo, claro, é re-
duzir o quadro de trabalhado-
res de 24 mil para 12, tornan-
do a empresa mais atrativa ao 
capital privado.

“Está em curso o plano de 
enxugar brutalmente o qua-
dro de trabalhadores e tra-
balhadoras das empresas do 
grupo Eletrobras. Dessa for-
ma, milhares de pessoas fica-
rão desempregadas e outras 
ficarão sobrecarregadas com 
essa velada demissão em mas-
sa”, alerta do diretor do STIU-
-DF, Wandyr Ferreira.

Outro ponto muito contro-
verso foi o interesse da Ele-
trobras de acabar, no início 
deste ano, com o direito dos 
trabalhadores, ainda previsto 
na CLT, de converter 1/3 das 
férias em abono pecuniário. 
Mas a mobilização da catego-
ria e pressão da entidade sin-
dical fez com que a direção da 
empresa recuasse.

A primeira rodada de ne-
gociação estava prevista para 
acontecer no dia 27 de feve-
reiro, mas foi adiada para 15 

DATA-BASE: o principal desafio da categoria eletricitária é se mobilizar contra vários retrocessos.

CAMPANHA SALARIAL

de março. Na ocasião, os re-
presentantes da empresa não 
levaram nada para negociar 
na mesa. No entanto, aceita-
ram proposta dos dirigentes 
sindicais para prorrogar o 
ACT por 30 dias. O Acordo, 
que venceria no dia 30 de 
abril, será prorrogado até o 
dia 30 de maio. Isso porque a 
súmula do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) que previa 
essa garantia foi suspensa 
pelo STF. A próxima rodada 
de negociação está prevista 
para o dia 4 de abril.

“Está claro que estão que-
rendo empurrar a negociação 
com a barriga para ganhar 
tempo e até levar a Data Base 
para dissídio. A direção da 
empresa fará de tudo para 
retirar nossos direitos e bene-
fícios. A nós, enquanto cate-
goria, só nos resta lutar com 
a maior intensidade possível”, 
avalia o dirigente sindical, 
David Oliveira.

Flávio Henrique Figueiroa
Diretor do STIU-DF

Wandyr Ferreira
Diretor do STIU-DF

David Oliveira
Diretor do STIU-DF

A nós, enquanto 
categoria, só nos 
resta lutar com a 
maior intensidade 
possível.

“
”

Milhares de pesso-
as ficarão desem-
pregadas e outras 
ficarão sobrecar-
regadas com essa 
velada demissão 
em massa.

“
”

Não temos outra 
alternativa senão 
lutar contra todas 
essas ofensivas do 
governo.

“
”
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VER

A VOZ ADORMECIDA

A resistência das mul-
heres na guerra civil es-
panhola é mostrada nesse 
premiado filme. Durante 
o regime do general Fran-
co (1836-1839), milhares 
de pessoas foram mortas 
por discordarem de seu 
governo, ou simplesmente 
defenderem os direitos 
dos trabalhadores. Algu-
mas cenas mostram a ig-
reja católica aliada ao re-
gime ditatorial de Franco, 
perseguindo pessoas e as 
delatando. Uma prisionei-
ra do regime, chamada 
Hortênsia, está grávida e 
condenada à morte. Sua 
irmã, Pepita, muda-se do 
interior para Madrid e 
tenta de todas as formas 
ajudar. Medo, amor e sol-
idariedade fazem parte 
dessa belíssima trama do 
diretor Benito Zambrano.

 CHILE
Foi aprovada a reforma chilena que põe fi m às universida-
des privadas e adota um modelo de ensino superior gratui-
to universal. Desde 2014, o assunto vinha sendo debatido 
pelo congresso e a então presidente Michelle Bachelet. A 
reforma também cria ferramentas para avaliar o ensino 
superior, garantindo qualidade. Já são 29 leis sobre educa-
ção aprovadas nos últimos 4 anos, segundo dados do Minis-
tério da Educação do Chile. 

 CHINA
O  ministro do Comércio da China, Zhong Shan, disse que 
os chineses não começarão uma guerra comercial com os 
Estados Unidos. No entanto lembrou que o seu governo de-
fenderá os interesses da nação contra as tarifas cobradas, 
pelos americanos, sobre a importação de alumínio e do aço. 
O presidente americano Donald Trump elevou as tarifas em 
25% na importação de aço e 10% na de alumínio.

 USA 
Pesquisadores do MIT (Massachusetts Institute of Tecnolo-
gy)  divulgaram uma pesquisa onde afi rmam que as fake-
news (noticias falsas) se espalham com maior facilidades 
que as notícias reais. Elas se espalham não só por causa de 
robôs, mas também por seguidores tomados pelo sentimen-
to de repulsa, medo e surpresa e acabaram repassando. A 
pesquisa analisou 126 mil notícias do twitter , entre 2006 e 
2017. Elas foram tuitadas por 3 milhões de pessoas e retui-
tadas 4,5 milhões  de vezes.

O QUE VAI PELO MUNDO

Quando se fala em hip hop 
nacional, Brasília tem um 
capítulo registrado na história 
do movimento. Revelou vários 
nomes de peso no rap nacio-
nal, como GOG, Câmbio negro, 
Cirurgia Moral, Guindart 121 
e vários outros grupos. Como 
o hip hop tem no seu DNA as 
questões sociais das minorias, 
algumas pessoas desse movi-
mento se destacam em outras 
áreas de atuação. É o caso de 
Markão  Aborigene.

Aborígene é escritor, rapper, 
estudante de serviço social, 
neto de cordelista e de bisavó 
escravizada, produtor cultural e 
fundador da ONG Militância hip 
hop e da Artsam. Exibe fi lmes 
para a população, faz palestras 
sobre dependência química e 
extermínio de jovens das peri-
ferias. Ele desenvolve projetos 

culturais desde o fi m da década 
de 80, principalmente na satélite 
onde residia, Samambaia. Agora, 
o Riacho fundo 2 receberá o 
presente de tê-lo como morador 
e ativista. 

Já publicou quatro livros de 
forma independente e artesa-
nal. Agora, prepara mais um 

lançamento que será de poesias 
no formato de cordel abordando 
temas como a situação do povo 
do campo, indígenas e relação de 
pai com fi lha lésbica. Sua editora 
procura apoiar novos talentos  
das periferias do DF, como o 
livro “favela que ninguém viu” 
do escritor Fernando Borges, da 

 BRASIL
O vendedor Mauricio Rother Cardoso foi condenado a pagar 
750mil reais em honorários ao advogado de uma concessioná-
ria de caminhões Mônaco Diesel. Ele havia movido uma ação 
contra a empresa, alegando reduções salariais irregulares 
e o cancelamento de um prêmio prometido. A juíza, Adenir 
da Silva Carruesco, da 1ª Vara de Trabalho de Rondonópolis 
(MT), baseou a decisão no artigo 791,  da nova lei trabalhista,  
sancionada pelo governo ilegítimo de Michel Temer.

 CRIMES SEXUAIS NA INTERNET
O congresso aprovou um pacote de seis projetos que atendem 
algumas reivindicações históricas dos movimentos femini-
stas. Um dos Projetos de Lei aprovado é o PL 5.452/17, que 
aumenta as penas por crime de estupro e nos crimes cometi-
dos no interior de transportes públicos. Os crimes sexuais na 
internet também ganharam atenção. Quem divulgar vídeo 
com cenas de sexo ou de nudez, sem o a permissão da vítima, 
pode pegar de 1 a 5 anos  de reclusão.

 AUXÍLIO-MORADIA 
Após vários juízes serem descobertos usando o auxílio mora-
dia e possuindo residência própria nas cidades onde tra-
balham a pressão da sociedade por um maior controle sobre o 
benefi cio aumentou. Só no estado de São Paulo, mais da meta-
de dos juízes recebe o auxílio.  Um único juiz possui mais de 
60 imóveis em seu nome  e ainda assim recebe o benefício. 
O Judiciário não é obrigado a apresentar notas de alugueis 
como prova dos gastos, o que facilita o uso indevido do din-
heiro do contribuinte.

O QUE VAI PELO BRASIL

cidade estrutural. A preocupa-
ção com a distribuição é grande. 
A intenção é que seus livros 
cheguem ao maior numero de 
pessoas, por isso os disponibiliza 
na internet.

O rapper já perdeu diversos 
amigos para o crime e para o 
tráfi co e acredita que a cultura é 
um importante agente transfor-
mador: “O sonho de ser médica, 
professora, psicóloga... São exter-
minados, pois direitos são vio-
lados constantemente. Perceba, 
quantas escolas de ensino médio 
existem na sua quebrada? É 
como se o ensino funda-
mental fosse o sufi ciente 
pra nós. Se pensarmos em 
universidades nas quebra-
das, quantas temos? Estes 
direitos ajudam a construir 
saberes, interesses e curio-
sidades, enquanto não há 
teatro na quebrada, drogas 

e armas chegam com facilidade 
e não é por acaso.”

Para ele, a indústria musical 
tentou se apoderar do rap no 
intuito de enfraquecê-lo como 
militância. A maioria  dos grupos 
perderam o lado ativista, que 
deu origem ao estilo musical. “O 
primeiro Rap gravado no Brasil 
criticava a ditadura, enquanto 
essa vigorava. O Rap e Hip Hop 
são instrumentos importantís-
simos pra juventude e para o 
povo,por isso sofrem tamanha 
cooptação e apropriação.”

O incansável transformador da periferia
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