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A “nova previdência” de Bolsonaro não passa de 
uma nomenclatura de marketing para tentar retirar 

uma série de diretos históricos da 
classe trabalhadora. As 
perdas são muitas, mas 

para os eletricitários ainda 
têm o fim da aposentadoria 

especial. P. 07  

A deputada Erika Kokay (PT-DF) aponta a 
ferocidade do processo de privatização 
que o governo Bolsonaro pretende 
implementar no Brasil. Segundo 
a parlamentar, a soberania 
nacional e os interesses do 
povo brasileiro estão em 
xeque. P. 03  

REFORMA DA PREVIDÊNCIA ENTREVISTA

Em função do tsunami de conservadorismo que vem 
inundando o Brasil e o mundo, mulheres de diversos 
países se mobilizaram em uma grande marcha no Dia 

Internacional da Mulher. 

Em Brasília, cerca de 90 organizações ligadas à luta 
das mulheres articularam um grande ato em resposta 

a onda neoliberal. Estão em pauta o direito à vida, 
igualdade salarial, representatividade política e 

direito sobre seus corpos. P. 04

UM GRITO DE
LUTA PELA

VIDA
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PALAVRA DA DIRETORA

Quebrar as
correntes 

Anabelle Carrilho
DIRETORA STIU-DF

O ano de 2019 marca 
o centenário do assassina-
to de Rosa Luxemburgo, 
revolucionária feminista, 
pacifista e grande defenso-

ra da democracia. Ela dizia 
“quem não se movimenta 
não sente as correntes que 
o aprisionam”. Seus ensina-
mentos não poderiam ser 
mais atuais no contexto 
brasileiro.

Este ano também mar-
ca a ascensão de Jair Bol-
sonaro à Presidência da 
República, após campanha 
abertamente machista, mi-
sógina, racista e homofóbi-
ca. A onda conservadora e 
neoliberal que acompanha 
o atual presidente segue 
também no Legislativo e 
Judiciário e tem consequ-
ências nefastas nos direitos 
de todos os trabalhadores, 
em especial das trabalha-
doras. 

No mercado de traba-
lho, as brasileiras, apesar de 
mais escolarizadas (23,5% 

das mulheres têm nível 
superior completo contra 
20,7% dos homens), ainda 
recebem salários 75% me-
nores e têm taxas de de-

semprego e informalidade 
mais elevadas. 

Na Previdência, as pro-
postas de contrarreforma 
atingem em cheio as traba-
lhadoras, ao tentar dimi-
nuir ou eliminar a diferen-
ça de idade mínima exigida 
para aposentadoria. Elas 
dedicam quase o dobro de 
tempo semanal que os ho-

Quem não se 
movimenta 
não sente as 
correntes que 
o aprisionam.
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SETOR ELÉTRICO NA MÍDIA
 Conflito

A juíza federal 
Raffaela Cássia de 

Sousa determinou que 
a Eletronorte pare de 
fazer pressões sobre 
os índios waimiri-
atroari. A empresa 
ameaçou cortar R$ 

18 milhões em quatro 
anos caso os indígenas 

não autorizassem a 
construção da linha 
de transmissão de 

alta tensão que ligaria 
Manaus (AM) a Boa 

Vista (RR).
Folha de SP 
(18/02/2019)

 Importação

A importação de 
energia elétrica no 
Brasil em 2018 foi a 
maior em 17 anos, 
segundo dados do 

Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS). 

Só no ano passado, 
o País importou 

1.131 gigawatts-hora 
(GWh) da Argentina 

e do Uruguai. A 
conta desconsidera a 

energia fornecida pela 
Venezuela, que atende 
só o estado de Roraima.

O Petróleo
(20/02/19)

Previdência

A Reforma da 
Previdência ganhou 
um nome pomposo 
e marqueteiro sob a 
caneta de Bolsonaro: 

Nova Previdência. 
A missão alardeada 
pelo governo parece 

ainda mais nobre, 
acabar com os 

privilégios e cobrar 
mais de quem 

ganha mais. Mas 
o texto enviado ao 
Congresso mostra 

pouco disso.
Carta Capital 
(18/02/2019)

Privatização 

O governador do 
Distrito Federal, 
Ibaneis Rocha, 
confirmou que 

há estudos para 
privatizar empresas 

públicas como a 
Caesb e CEB. Segundo 

o governador, se 
houver meios de 

resolver a situação 
sem privatizações, eles 

serão adotados, mas 
que a ideia é partilhar 
a administração com a 

iniciativa privada.
Correio Web

(21/02/19)

mens em trabalhos domés-
ticos não remunerados (18 
contra 10 horas), o que tor-
na a múltipla jornada total 
de trabalho das mulheres 
maior e exaustiva. 

Na Assistência Social, 
o possível fim ou redu-
ção de benefícios como o 
BPC, que atualmente ga-
rante um salário mínimo 
a pessoas idosas ou com 
deficiência de baixa renda, 
também aprofundará a po-
breza entre as mulheres e 
suas famílias, pois elas re-
presentam quase 60% das 
beneficiárias. Em relação à 
violência, a taxa de femini-
cídios no Brasil é a 5ª maior 
do mundo.

Na Eletrobras, a agen-
da de privatizações tam-
bém penaliza as mulheres, 
que estão nas áreas mais 

afetadas por reestrutura-
ções e vulneráveis às possí-
veis demissões. 

Todo este cenário se 
agrava com o desmonte dos 
organismos de prevenção, 
proteção e formulação de 
políticas para as mulheres, 
visto desde 2016, e que ten-
de a se aprofundar com os 
cortes em políticas sociais.

Por isso as mulheres 
jamais deixam de se movi-
mentar para arrebentar as 
várias correntes que nos 
aprisionam. Convidamos 
aos companheiros de tra-
balho e luta que somem co-
nosco, reflitam e conheçam 
nossas questões neste Dia 
Internacional da Mulher e 
sempre.



3 Jornal do STIU-dF | MARÇO DE 2019 A Energia do Brasil está em nossas mãos  •  www.urbanitariosdf.org.br

ENTREVISTA

“ENTREGANDO CORPOS, ENTREGANDO DIREITOS” EM NOME DO LUCRO
Em entrevista ao Jornal Ener-
gia Alerta, a deputada federal 
Erika Kokay (PT-DF) ressalta 
que o processo de privatiza-
ção no Brasil nunca foi tão 
feroz. “Privatizar a Eletrobras 
significa não ter qualquer 
noção de soberania nacional 
e fazer com que o patrimônio 
que foi duramente conquista-
do pelo povo brasileiro seja 
pilhado pelos interesses in-
ternacionais. O deus mercado 
exige sacrifícios”.

No Congresso Nacional, a 
deputada federal Erika Kokay 
(PT-DF), reeleita para o tercei-
ro mandato na Câmara dos 
Deputados, trava uma intensa 
luta em defesa da Eletrobras 
pública. Na coordenação da 
Frente Parlamentar em Defe-
sa do Setor Elétrico Nacional, 
realizou uma dezena de audi-
ências públicas e seminários 
para apontar os efeitos da pri-
vatização da estatal para a po-
pulação e o ataque à soberania 
energética do país. 

Em entrevista ao Jornal 
Energia Alerta, a deputada 
ressalta que o processo de pri-
vatização no Brasil nunca foi 
tão feroz. “Tentar vender nos-
so patrimônio para pagar dí-
vidas ou para tentar um equi-
líbrio fiscal é não considerar 
que uma nação cresce econo-
micamente na medida em que 
implementa um programa de 
desenvolvimento que precisa 
de insumos, infraestrutura, 
crédito, dentre outros”, salien-
ta.

Para Kokay, a iniciativa pri-
vada atende os interesses dos 
seus donos, movidos apenas 
pelo próprio lucro. Ela destaca 
ainda os crimes da Vale, priva-
tizada em 1997, que deixou um 
rastro de sofrimento e morte 
com as tragédias de Mariana 
e Brumadinho. “Entregando 
corpos, entregando direitos” 
em nome do lucro.

Diante de toda tragédia e 
retrocesso imposto à popula-
ção com a dilapidação do pa-
trimônio público, a deputada 
afirma que “as mulheres são 
sempre mais impactadas em 
qualquer crise”.

tregá-lo por 12 bilhões. Portanto, 
significa o Brasil perder a condi-
ção de ter uma política energé-
tica soberana fundamental não 
apenas para o bem estar social 
como para o desenvolvimento 
econômico. Com a privatização 
o subsídio cruzado, que signifi-
ca levar energia pra onde tem 
maior custo compensando onde 
tem maior lucro, deixa de existir. 
A partir daí prevalece a égide do 
lucro e não a do desenvolvimen-
to e da eliminação de desigualda-
des sociais e regionais. Por isso, 
vamos continuar resistindo.

A iniciativa privada tem 
condições de garantir a 

plena soberania energética no 
país? 

Claro que não. A iniciativa pri-
vada atende os interesses dos 
seus donos, movidos apenas pelo 
próprio lucro e projetos como 
Luz Para Todos, onde se levou 
energia para 15 milhões de bra-
sileiros e brasileiras, não estão no 
radar de uma empresa que busca 
apenas o retorno dos seus inves-
timentos. Quem visa apenas o 
lucro não se preocupa em miti-
gar desigualdades. Privatizar a 
Eletrobras significa não ter qual-
quer noção de soberania nacio-
nal e fazer com que o patrimônio 
que foi duramente conquistado 
pelo povo brasileiro seja pilhado 
pelos interesses internacionais. 
O deus mercado exige sacrifícios.

A população de Mariana 
e Brumadinho está so-

frendo com os efeitos da priva-
tização da Vale. Entregar outras 
estatais à iniciativa privada é 
permitir que outros crimes, 
como o rompimento de barra-
gens, voltem a acontecer? 

Toda vez que o mercado se enfu-
rece é preciso acalmá-lo, entre-
gando corpos, entregando direi-
tos. Recentemente, o Brasil está 
impactado com a entrega de mais 
de 300 corpos em Brumadinho 
porque a Vale impôs que a barra-
gem do Córrego do Feijão tivesse 
um retorno lucrativo maior para 
compensar a diminuição do pre-
ço do minério de ferro. Então que 
se danem as vidas? O Brasil viu a 

A pauta da privatização, 
remanescente do governo 

Temer, se mantém na agenda do 
Congresso Nacional. Como você 
avalia a tentativa de venda das 
estatais, conforme anunciado 
pelo governo Bolsonaro?

Em verdade, o Brasil está sendo 
ameaçado por uma verdadeira 
pilhagem ao seu patrimônio. A 
fala do ministro da economia 
se referindo às estatais como se 
fossem “filhos drogados” eviden-
cia esse quadro. O pré-sal e os 
instrumentos estratégicos para 
um projeto de desenvolvimento 
nacional estão sendo entregues. 
Esse processo de privatização 
nunca foi tão feroz. Tentar ven-
der nosso patrimônio para pa-
gar dívidas ou para tentar um 
equilíbrio fiscal é não considerar 
que uma nação cresce econo-
micamente na medida em que 
implementa um programa de 
desenvolvimento que precisa de 
insumos, infraestrutura, crédito, 
dentre outros. Já que eles gostam 
tanto de falar de administração 
familiar, vamos exemplificar as-
sim: uma família tem uma fábri-
ca de bolos que gera renda, mas 
está com uma dívida. Então a fa-
mília resolve vender o forno e o 
fogão da fábrica para pagar dívi-
das. O problema será resolvido? 
Não. Então é preciso romper a 
visão financeirista da economia, 
de valorizar apenas o capital fi-
nanceiro. O Brasil está dominado 
pelo rentismo.

O Sistema Eletrobras per-
manece no PPI como prio-

ridade no desmonte do patri-
mônio público. Qual o impacto 
para o setor elétrico e população 
a perda do controle de uma em-
presa estratégica como a Eletro-
bras?

A intenção do governo não é 
apenas privatizar, mas desnacio-
nalizar. Porque a Eletrobras pos-
sivelmente será entregue pros 
canadenses, chineses ou estadu-
nidenses. Nos Estados Unidos as 
hidrelétricas são protegidas pelo 
exército porque têm caráter es-
tratégico. Aqui um patrimônio 
que tem como ativo por volta de 
400 bilhões o governo quer en-

lama que significa o processo de 
privatização e o que isso repre-
senta de desprezo à vida huma-
na com uma experiência muito 
concreta. A Vale começou a co-
meter esses crimes no momento 
em que passou a ser regida pelo 
lucro.

O MAB aponta que mais 
de um milhão de atingi-

dos por barragens no país, 70% 
não receberam nenhum tipo de 
indenização. Como vai ser dar a 
luta parlamentar para garantir 
que os atingidos sejam indeni-
zados em sua totalidade? 

Existe um dano indelével que 
precisa ser reparado pelo estado. 
É preciso fiscalizar e exigir que 
haja a indenização e o acompa-
nhamento das pessoas atingidas. 
E não somente as vítimas fatais, 
mas também quem perdeu seu 
território que é onde se desen-
volve sua forma de ser enquanto 
povo. E não é só isso, crimes como 
o de Mariana e Brumadinho têm 
efeito prolongado. A indenização 
que se dá pela recomposição dos 
danos materiais que a Vale tem 
se recusado a arcar no caso de 
Mariana é insuficiente. É preci-
so fazer o acompanhamento da 
saúde das pessoas porque estu-
dos feitos em Mariana mostram 
que as vítimas carregam um 
nível maior de substâncias tóxi-
cas no seu organismo. Indenizar 
significa também não permitir 
que o lucro possa esmagar as 
vidas com lama. Por isso temos 
um projeto na Câmara para que 
qualquer grande obra tenha 
como condicionante para sua 

efetivação um pacto socioam-
biental que defenda os direitos 
humanos.

Na sua avaliação, as mu-
lheres são mais impacta-

das nessas situações?

As mulheres são sempre mais 
impactadas em qualquer crise. 
Vivemos em um país que não fez 
o luto do colonialismo, onde os 
donos das terras ainda se sentem 
donos das mulheres e das crian-
ças. Portanto, as mulheres como 
têm tripla jornada, ganham me-
nos e têm o exercício da sua hu-
manidade limitado ou ferido são 
inegavelmente as mais atingidas 
em momentos de crise.

Frente a esta realidade, 
como fortalecer a orga-

nização das mulheres no campo 
popular?

Para construir uma sociedade 
onde possamos romper a desu-
manização simbólica que atin-
gem as mulheres, em cada terri-
tório é preciso construir redes de 
defesa dos direitos das mulheres 
com o envolvimento do conjunto 
das organizações da sociedade ci-
vil e dos órgãos do estado. E, por 
fim, dar espaços de protagonis-
mo que possibilitem a constru-
ção do empoderamento para que 
possamos nos organizar e desna-
turalizar o que o sexismo e o ma-
chismo quer como natural que é 
a subalternização das mulheres 
em relação aos homens.

Leia a íntegra da entrevista em 
www.urbanitarios.org.br
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Erika Kokay
DEPUTADA FEDERAL
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DIA INTERNACIONAL “DE LUTA PELA VIDA” DAS MULHERES

A CADA 17 MINUTOS UMA MULHER É AGREDIDA FISICAMENTE NO BRASIL 

RELAÇÃO DO AGRESSOR COM A VÍTIMA

Mapa da Violência Contra a 
Mulher revela que de meia em 
meia hora uma mulher sofre 
violência psicológica ou moral 
e toda semana 33 mulheres 
são assassinadas por parcei-
ros antigos ou atuais. Para 
psicóloga, a intensificação 
do discurso retrógrado, de 
ataque à legitimidade de direi-
tos das mulheres, promove a 
violência de forma tangencial. 

Com quantas mulheres 
você convive diariamente?  
Seja a mãe, companheira, filha, 
colega de trabalho, a profes-
sora dos filhos, a chefe. Certa-
mente, uma, duas ou dezenas 
delas já sofreram ou sofrem, 
cotidianamente, violência físi-
ca, psicológica ou moral. 

Na próxima uma hora qua-
tro mulheres serão violenta-
das, de acordo com dados do 
Mapa da Violência Contra a 
Mulher de 2018, produzido 
pela Comissão de Defesa dos 
Direitos da Mulher da Câmara 
dos Deputados. 

O documento aponta que 
“a cada 17 minutos uma mu-

lher é agredida fisicamente no 
Brasil. De meia em meia hora 
alguém sofre violência psico-
lógica ou moral. No mesmo dia, 
oito casos de violência sexual 
são registrados no país, e toda 
semana 33 mulheres são assas-
sinadas por parceiros antigos 
ou atuais”.

Em 2018, período de uma 
crescente onda conservado-
ra, a mídia brasileira veiculou 
32.916 casos de estupro no 
país entre os meses de janeiro 
e novembro de 2018, revela o 
Mapa.

Para a psicóloga Ana Bo-
danese, a intensificação do 
discurso retrógrado, de ata-
que à legitimidade de direitos 
das mulheres, promove a vio-
lência de forma tangencial. 
Principalmente, “quando uma 
pessoa pública influente, seja 
político, artista, influenciador, 
dá voz ao discurso de ódio con-
tra a mulher, minorias e ou-
tros. Isso acaba reverberando 
no cidadão comum, que se vê 
representado e, assim, legiti-
mado a praticar os seus “dese-
jos íntimos” abafados por uma 

repressão social”,  e de forma 
recorrente ainda culpabiliza a 
vítima, ressalta a psicóloga.

Para Bodanese, a legiti-
mação da violência contra as 
mulheres é um retrato caricato 
da sociedade patriarcal que en-
xerga homens de 30 ou 40 anos 
como “meninos impulsivos” e 
exige de meninas de 12 anos 
responsabilidade total e abso-
luta no controle de natalidade 
e afirma que é possível anuên-
cia delas no “envolvimento ro-
mântico com adultos”, quando, 
na verdade, se trata de estupro. 
“É um constructo social nutri-
do e cultivado por gerações”, 
afirma.

Ana Bodanese
PSICÓLOGA

VOCÊ SABIA?
O Congresso Na-

cional, diante do ce-
nário estarrecedor da 
violência sexual contra 
mulheres, mobilizou-
-se e aprovou o Projeto 
de Lei 5.452/16. A nova 
regra aumenta a pena 
para o estupro coletivo, 
além de tornar crime a 
importunação sexual, a 
chamada vingança por-
nográfica e a divulgação 
de cenas de estupro.

Devido ao alto 
número de assassinatos 
de mulheres em virtu-
de do gênero foi apro-
vada a Lei 13.104, em 
9 de março de 2015, a 
chamada Lei do Femini-
cídio. A qualificação do 
homicídio de mulheres 
é uma reposta penal a 
um crime que tem tira-
do a vida de milhares de 
mulheres.

A violência 
contra as 
mulheres é um 
retrato caricato 
da sociedade 
patriarcal que 
enxerga homens 
de 30 ou 40 anos 
como “meninos 
impulsivos”.

Unidade e luta pelo di-
reito de existir

Em todo o país, as mulheres 
saíram às ruas no 8 de março, 
quando é celebrado o Dia In-
ternacional das Mulheres. Em 
Brasília, mais de 90 organiza-
ções e coletivos ligados à luta 
das mulheres prepararam uma 
grande marcha pelo direito à 
vida, por igualdade salarial, 
representatividade política e 
direito sobre seus corpos.

Para Ana Bodanese, essa 
mobilização e unificação aca-
bam por promover uma rede 
de suporte, cuidado e vigilân-
cia ante a profusão de violên-
cia cotidiana. “É um processo 
lento e complexo, mas capaz de 

promover mudanças que são 
estruturais”.

A secretária de Mulheres 
da CUT Brasília, Sônia de Quei-
roz, enfatizou a necessidade de  
todas as mulheres nesses atos. 
“Estamos em um momento ca-
ótico, em que todos os nossos 
direitos estão sendo colocados 
na beira do abismo por um go-
verno sem qualquer compro-
misso com o povo. Temos que 
mostrar nossa voz e nossa for-
ça” conclui.
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DATA-BASE 

MOVIMENTO SINDICAL

ELETRICITÁRIOS APROVAM PAUTA DE REIVINDICAÇÕES E INICIAM CAMPANHA SALARIAL

SINDICATO FORTE É VOCÊ QUEM FAZ

Com o mote Eletrobras 
Pública: energia vital para 
o Brasil, os eletricitários e 
eletricitárias dão início a 
mais uma campanha salarial. 
Mesmo diante das dificul-
dades impostas pelo cenário 
político-econômico, dirigen-
te do STIU-DF aposta na 
participação ativa de todos 
os trabalhadores e trabalha-
doras nas assembleias, para-
lisações, piquetes, audiências, 
bem como nas redes sociais 
para garantir vitória na 
data-base. 

Pautas de reivindicações 
nacional e específicas aprova-
das em Furnas e Eletronorte. 
Agora é garantir que as ne-
gociações com a direção da 
Eletrobras aconteçam. Para o 
diretor do STIU-DF, Flávio Fi-
gueiroa, o desafio para as enti-
dades sindicais e trabalhado-
res está lançado.

Para o dirigente, “a sanha 

Para diretor do STIU-DF, 
a mudança provocada pela 
reforma trabalhista desenca-
deou um desmonte no movi-
mento sindical. Ele destaca 
que “a entidade sozinha não 
consegue dar conta de todas 
as lutas. O trabalhador, o 
filiado são essenciais para 
que o sindicato exista e a luta 
aconteça”.

A reforma trabalhista res-
tringiu consideravelmente os 
direitos da classe trabalhado-
ra e estimulou a formação de 
uma categoria de subemprega-
dos. Com benefícios limitados, 
parte da população está à mer-
cê da exígua “boa vontade” dos 
empregadores.  Os sindicatos 
que tem como atribuição pro-
teger e organizar os trabalha-
dores foram enfraquecidos 
com a limitação da represen-
tação das categorias e elimina-
ção da contribuição sindical.

do presidente da Eletrobras 
em privatizar todo setor elé-
trico estatal, aliada às arti-
culações feitas diretamente 
por ele para ocupar os cargos 
de Diretoria Financeira da 
holding e Conselhos de Ad-
ministração, faz com que as 
negociações sejam um grande 
desafio para o Coletivo Nacio-
nal dos Eletricitários”, aponta 
Figueiroa.

Além da renovação inte-
gral dos Acordos Coletivos de 
Trabalho, a categoria eletrici-
tária tem como reivindicação 
o reajuste de 100% da inflação 
pelo ICV-Dieese, mais 50% do 
índice a título de ganho real. 

Figueiroa destaca que, 
como nos anos anteriores, a 
direção da empresa vai ten-
tar impor uma série de reti-
rada de direitos. “A Eletrobras 
determinou a todas as suas 
controladas uma redução de 
custos a níveis bastante con-

Para o diretor do STIU-DF, 
Alaiton Faria, embora o Sindi-
cato se posicionasse contrário 
à contribuição sindical, inclu-
sive promovendo a devolução 
do imposto aos filiados da en-
tidade, “a mudança provoca-
da pela reforma trabalhista 
desencadeou um desmonte 
no movimento sindical, es-
treitando a capacidade econô-

sideráveis. A diretoria destas 
controladas já manifestou em 
relação ao assunto, afirmando 
que não possui “gorduras” pra 
queimar no MSO (material, 
serviços e outros). Portanto, 
como os planos de desliga-
mento voluntário não estão 
atingindo os percentuais de-
sejados, é fato que nas nego-
ciações dos Acordos, haverá 
inúmeras tentativas de retira-
das de direitos”.

A Eletrobras que já reduziu 
o seu quadro de trabalhadores 
em mais de sete mil postos de 
trabalho, quer restringir ain-
da mais o número de eletrici-
tários. A meta da estatal é o 
desligamento de outros 2.187 
funcionários. Diante desse 
desmonte técnico, o CNE de-
finiu em reunião de planeja-
mento da Campanha Salarial 
exigir a garantia de empregos 
e retenção de conhecimento 
na data base da categoria.

mica. Um outro ponto que im-
pactou bastante a arrecadação 
dos sindicatos foram os PDV’s 
implementados pelas empre-
sas federais que reduziu con-
sideravelmente o número de 
filiados e, consequentemente, 
reduzindo as ações de luta do 
sindicato”, ressalta. 

“O movimento sindical 
vem se reinventando no últi-
mo período para dar conta da 
conjuntura. No STIU-DF, esta-
mos empenhando força para 
travar a venda da Eletrobras, 

Frente aos possíveis retro-
cessos, o dirigente do STIU-DF 
evidencia a imprescindível 
participação ativa de todos os 

garantir a manutenção dos 
Acordos Coletivos sem retira-
da de direitos e, principalmen-
te, garantir os empregos dos 
eletricitários. Mas a entidade 
sozinha não consegue dar con-
ta de todas essas lutas. O traba-
lhador, o filiado são essenciais 
para que o sindicato exista e a 
luta aconteça”, destaca o diri-
gente.

De acordo com Faria, desde 
a década de 90, esse é o período 
de maior ataque ao patrimônio 
público, aos direitos e bene-

trabalhadores e trabalhadoras 
nas assembleias, paralisações, 
piquetes, audiências, bem 
como nas redes sociais.

fícios da classe trabalhadora. 
“Não podemos permitir que 
os sindicatos fechem as por-
tas, isso só vai ampliar as de-
sigualdades e a exploração da 
população. Para romper essa 
lógica de desarticulação das 
representações, os trabalhado-
res devem apoiar e fortalecer 
as entidades sindicais. A filia-
ção, hoje, é um dos caminhos 
pra isso. Não existe sindicato 
forte sem o apoio econômico 
e participativo da categoria” 
aponta.

A entidade 
sozinha não 
consegue dar 
conta de todas 
essas lutas. O 
trabalhador, 
o filiado são 
essenciais para 
que o sindicato 
exista e a luta 
aconteça”
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VISÃO DO STIU-DF

SOMENTE CATEGORIAS FORTES E ORGANIZADAS RESISTIRÃO ÀS REFORMAS
Em 2016 o governo Temer 
mentia para aprovar a refor-
ma trabalhista, dizendo que 
seriam criados novos empre-
gos. Em 2018, o desemprego 
recuou apenas 0,4%, segundo 
o IBGE. Agora, o governo 
Bolsonaro continua mentin-
do para aprovar a reforma 
da Previdência, seguida de 
privatizações e nova reforma 
trabalhista.

Ao ser aprovada a reforma 
trabalhista (Lei 13.467/2017) al-
guns “desavisados” comemora-
ram, pois diziam que o desem-
prego reduziria. Falavam ainda 
que as negociações e homologa-
ções de rescisão de contrato de 
trabalho não precisariam mais 
da presença dos sindicatos e po-
deriam ser feitas diretamente 
com os patrões. A não obrigato-
riedade do pagamento da con-
tribuição sindical também foi 
outro ponto comemorado por 
alguns.

Passado mais de um ano da 
reforma trabalhista, a diminui-
ção do desemprego não ocor-
reu, segundo o IBGE ocorreu a 
irrisória redução de 0,4% , de  
12,7% em 2017 para  12,3% em 
2018.

Apesar da queda de 0,4 no 
desemprego, o número de pes-
soas subutilizadas subiu 3,4% 
de 2017 para 2018. Já a quanti-
dade de pessoas que nem ten-
tam mais procurar emprego 
aumentou 13,4%, comparando 
2018 com 2017. 

Portanto a prometida re-
dução de desemprego foi mais 
uma mentira que não resolveu 
o problema de 27,4 milhões 
de pessoas subutilizadas, das 
quais 12,2 milhões de pessoas 
continuam sem emprego e 4,7 
milhões que desistiram de pro-
curar emprego.

Essa estatística do IBGE só 
confirma uma realidade trágica 
no Brasil. Para se manter vivo, 

milhões tentam se virar de 
todo jeito. Seja fazendo bicos, 
vendendo bugigangas nas ruas, 
comercializando marmitas e 
outros trabalhos informais. 

Fica evidente que a refor-
ma trabalhista nunca foi para 
reduzir o desemprego, mas sim 
para ampliar a margem de lu-
cro dos empresários. 

Além disso, a reforma ti-
nha o objetivo de enfraquecer 
as entidades sindicais para que 
medidas neoliberais como a 
reforma da previdência, priva-
tizações e a nova reforma tra-
balhista, que o governo sinaliza 
em retirar férias, FGTS, 13º, en-
tre outros contidos na carteira 
verde amarela, tenham cada 
vez menos resistência na socie-
dade.

A reforma trabalhista e a 
luta sindical 

Os sindicatos que viviam 
basicamente da contribuição 

sindical (também conhecido 
como imposto sindical) e sem 
nenhuma história de luta por 
suas categorias, esses com cer-
teza estão na UTI e serão extin-
tos.

É importante lembrar que 
o STIU-DF, desde muito tempo, 
devolvia o percentual da con-
tribuição sindical que lhe cabia 
(60%).

Portanto, historicamen-
te o STIU-DF e muitas outras 
entidades combativas, não se 
escoravam na receita da contri-
buição sindical, na opinião do 
STIU-DF esse recurso era ina-
propriado e servia, principal-
mente, para a manutenção de 
algumas entidades de fachada.

As entidades sérias e com-
prometidas com os trabalha-
dores continuarão resistindo e 
lutando no caminho da vitória 
com o apoio dos seus trabalha-
dores e trabalhadoras, mesmo 
sofrendo ataques constantes 

por parte do governo, como a 
MP 873/2019, lançada na vés-
pera do carnaval que visa in-
viabilizar a manutenção das 
entidades sindicais. 

Continuamos acreditando 
e contando com o despertar e 
o engajamento de todos traba-
lhadores para lutar contra as 
barbaridades que se apresen-
tam contra a classe trabalha-
dora. 

Nós, trabalhadores, não 
podemos nos deixar levar por 
novas mentiras de que as em-
presas estatais são um câncer, 
de que eficiência é só no meio 
privado (veja o crime da Vale 
em Brumadinho e em Mariana) 
e que é melhor ter emprego do 
que direitos. 

Preste atenção. Participe da 
luta, filie-se e notará o quanto é 
importante uma entidade com-
bativa e forte para defender o 
trabalhador e o patrimônio pú-
blico. Não desisitiremos.

A recorrente meta de refor-
mar a previdência social rece-
be uma nova proposta – agora 
do governo Bolsonaro – e vai a 
exame pelo Congresso Nacio-
nal. Há muito tempo se ensaiam 
ideias reformadoras. Tenho tra-
balhado literalmente há quatro 
décadas (!) nesse tema, inclusive 
com a colaboração, no passado, 
de alguns de atuais membros 
da equipe do ministro da Eco-
nomia. Tema tão antigo quanto 
enroscado. Explico. No Brasil, 
são muitos os regimes previ-
denciários: há regras diferen-
tes para os servidores públicos 
civis, para os militares, para os 
professores, para os trabalha-
dores rurais, para parlamenta-
res, para microempresários e, 
óbvio, há o INSS, o regime ge-
ral da CLT, para nosotros que 
não temos privilégios – e não 
para por aí, porque também há 
dispositivos, datas de corte e 
níveis de benefícios desiguais 
dentro de cada uma dessas dis-
tintas previdências. É uma sala-
da russa. Não se pode falar em 

reforma da previdência no sin-
gular e, sim, das previdências, 
no plural. Fora da unificação 
previdenciária, a injustiça de 
tratamentos persistirá e conti-
nuará grande. 

O que o bom senso e a opi-
nião dominante dos brasileiros 
pediria? Gostaríamos de passar 
a ter uma só previdência, como 
regra geral de acesso a todos, 
indistintamente. Isso facilita-
ria o chamado cálculo atuarial 
que é, simplesmente, uma con-
ta que se faz para saber se o 
total das contribuições de um 
participante conseguirá cobrir, 
lá na frente, os benefícios a se-
rem por ele recebidos na sua 
aposentadoria e pensão dos su-
cessores. Uns vão embora mais 
cedo, outros mais tarde; por isso 
o cálculo atuarial é estimativo, 
coletivo aos segurados e depen-
de de tábuas demográficas do 
IBGE, que nos dirão quanto a 
população viverá no futuro. Se 
o cálculo atuarial for aproxima-
damente correto, ou seja, se res-
peitar o equilíbrio entre o que 

cada um contribui e o que vai 
receber no futuro, menos défi-
cit previdenciário haverá para 
todos bancarem. Mas as catego-
rias profissionais em atividades 
mais onerosas, mais arriscadas, 
ou de proteção essencial, como 
professores, militares e juízes, 
como dar a estes um adicional 
por riscos ou ônus incorridos? 
A solução, nesses casos, tam-
bém deve respeitar o princípio 
da previdência única, bastan-
do que o Estado, naquelas car-
reiras mais arriscadas ou que 
aposentam mais cedo, como 
professores, vá aportando um 
adicional para equilibrar a con-
ta previdenciária global, por 
meio de dotações especiais nos 
orçamentos públicos. Assim to-
dos iriam ficar sabendo quanto 
custam os benefícios especiais 
com que todos arcamos como 
pagadores de impostos.

Você, que leu os dois pará-
grafos anteriores, deve estar 
pensando: que semelhança 
tem a versão atual da reforma 
da previdência com esse ideal 

de um sistema único na base, 
válido para todos e eficiente 
em devolver, em benefícios, o 
que cada um tiver contribuído 
como participante do sistema? 
A resposta é: muito pouca se-
melhança. O governo optou por 
apenas endurecer as regras de 
acesso a benefícios nos regimes 
atuais, que sobreviverão como 
são hoje. Não existe a propos-
ta de uma “nova” previdência. 
Persistirão os distintos regimes 
e as desigualdades enormes de 
tratamento. O custo de se par-
ticipar em qualquer uma das 
atuais previdências é que subiu, 
e para todas elas. É lícito supor 
que isso afastará novos partici-
pantes. Quanto mais um pre-
ço sobe, menos se compra do 
produto majorado. Com menos 
participantes, haverá mais difi-
culdade, e não menos, como se 

alega, para o governo continu-
ar equilibrando as receitas que 
entram dos contribuintes, con-
tra os benefícios que se pagam 
aos aposentados e pensionis-
tas, cada vez mais numerosos. 
Portanto, é muito cedo para se 
dizer qual a “economia” de re-
cursos públicos a ser produzida 
pelas novas regras apresenta-
das. Uma coisa sabemos: não 
haverá qualquer economia fis-
cal no curto prazo. Uma corrida 
por requerer aposentadorias já 
começou. No INSS, fala-se de 
até dois milhões de requerentes 
aguardando pela aprovação de 
seus pedidos.

Já fomos o país do futebol. 
Bons tempos. Ainda somos o 
país das chuteiras. Mas das chu-
teiras penduradas.

*Paulo Rabello de Castro, 70, é economista, 
escritor e ex-presidente do IBGE.

OS BRASILEIROS TERÃO MELHOR PREVIDÊNCIA?
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PREVIDÊNCIA

FUNDOS DE PENSÃO

REFORMA DA PREVIDÊNCIA DE BOLSONARO ACABA COM A APOSENTADORIA ESPECIAL 

MEDIDAS RESTRINGEM E LIMITAM DIREITOS DOS TRABALHADORES EM FUNDOS DE PENSÃO

Proposta da equipe econômi-
ca de Bolsonaro para reformar 
a previdência aumenta o tempo 
de contribuição, estipula idade 
mínima para homens e mulheres 
e propõe benefícios de menos da 
metade do salário mínimo. Além 
disso, cria o sistema de capitali-
zação parecido com o implemen-
tado no Chile, que resultou no 
empobrecimento da população 
e altas taxas de suicídios entre 
idosos.

Quem pode imaginar um 
eletricista com mais de 60 anos 
subindo e descendo de postes ou 
torres de energia com mais de 30 
metros de altura para fazer repa-
ros na rede de alta tensão? Sim, 
isso pode virar realidade caso a 
proposta de reforma da Previdên-
cia de Bolsonaro seja aprovada.

As perdas que todos os traba-
lhadores terão são inúmeras com 
a “nova previdência” de Bolsona-
ro. Contudo, no caso dos eletri-
citários, também está em jogo a 
aposentadoria especial, restrita 
a poucas categorias em função 
de riscos à saúde ou até mesmo a 
própria vida.

Hoje, o benefício da aposen-
tadoria especial para os eletricitá-
rios que estão em campo é de 25 
anos. Pela proposta de Bolsonaro, 
praticamente será extinta.

 Fundação das trabalhadoras 
e trabalhadores da CEB foi alvo 
de ato arbitrário recentemente. 
Especialistas no tema avaliam 
que essas medidas que estão sen-
do implementadas fazem parte 
de uma política de desmantela-
mento dessas entidades.

Desde o governo Temer, vá-
rias medidas prejudiciais aos 
trabalhadores e participantes de 
fundos de pensão estão sendo im-
plementadas. Algumas delas na 
marra. A mais recente é a Reso-
lução 25 da Comissão Interminis-
terial de Governança Corporativa 
e de Administração de Participa-
ções (CGPAR), do ministério do 
Planejamento.

O texto enviado põe fim a duas 
das principais regras da aposen-
tadoria especial: o pedido anteci-
pado e o benefício sem desconto. 
Também cria outras dificuldades, 
como a necessidade de compro-
var a efetiva exposição a agentes 
nocivos prejudiciais à saúde. Ou 
seja, o trabalhador só terá direito 
ao benefício se for mutilado ou fi-
car cego, por exemplo.

“A profissão de eletricitário é 
uma das mais perigosas do mun-
do. No setor elétrico, morrem 
dezenas de trabalhadores todos 
os anos e outras centenas sofrem 
acidentes que comprometem a 
vida laboral dessas pessoas. Ima-
gina se essa proposta for aprova-
da, teremos um cenário de guerra 
nessa área de atuação”, alerta o di-
retor do STIU-DF, José Edmilson.

Pela proposta de Bolsonaro, a 
conversão do tempo especial em 
comum também será extinto. Ela 
é garantida a quem não completa 
o período mínimo para a aposen-
tadoria especial, permitindo a an-
tecipação do benefício por tempo 
de contribuição. 

Segundo a advogada Adriane 
Bramante, do Instituto Brasileiro 
de Direito Previdenciário (IBDP), 
a PEC prevê dois tipos de regras 
de transição que, na prática, vão 

Essa Resolução 25 contém 
uma série de diretrizes que re-
duzem direitos dos participantes 
de fundos de pensão, inclusive 
quanto à aposentadoria e valor 
de benefícios previdenciários.

O artigo 6º da resolução, por 
exemplo, consta que as patrocina-
doras podem, sem ouvir os conse-
lhos e os participantes dos fundos 
de pensão, avaliar a cada dois 
anos a “economicidade” dos pla-
nos de benefícios. Dependendo 
da avaliação, podem terceirizar a 
gestão dos planos para outras ins-
tituições, inclusive do mercado 
financeiro.

O conceito de economicidade, 

inviabilizar a aposentadoria es-
pecial. 

Na primeira delas, o trabalha-
dor deverá cumprir uma pontu-
ação de 66, 76 ou 86 pontos, de 
acordo com o tempo mínimo de 
contribuição exigido ao seu tipo 
de atividade. A legislação atual 
prevê uma escala de gravidade.

Para as mais graves, o tempo 
mínimo é de 15 anos. Depois, 20 
e, por fim, 25. Os 86 pontos das 
atividades que pedem 25 anos 
de contribuição, por exemplo, só 
serão atingidos por um segurado 
aos 61 anos. 

Conforme Adriane, a média 
de idade dessas aposentadorias é 
de 48 anos, o que exigiria do segu-
rado mais 13 anos de trabalho. “O 
benefício deveria ser de proteção 
social”, diz a advogada.

Na outra regra de transição, 
será exigida a idade mínima, 
além do tempo mínimo de contri-
buição. Nas atividades de 25 anos, 
o segurado precisará ter 60 anos 
de idade. Para as que exigem 20 
anos, será 58 anos, e para as de 15, 
55. 

Fim dos privilégios?
Prometida como fim dos pri-

vilégios, a proposta de reforma da 
previdência de Bolsonaro entre-

contudo, não está definido na re-
solução e abre brechas para deci-
sões arbitrárias contra os interes-
ses dos participantes.

O presidente da Associação 
Nacional dos Participantes de 
Fundos de Pensão (Anapar), An-
tônio Braulio de Carvalho, em 
recente Seminário realizado no 
STIU-DF, chamou atenção para a 
gravidade do problema. Segundo 
ele, algumas fundações já estão 
implementando diretrizes em 
prejuízo dos participantes. 

“O momento exige que esteja-
mos unidos para conscientizar os 
trabalhadores sobre os riscos des-
sas novas regras e evitar que mais 

gue pessoalmente no Congresso 
Nacional não atinge militares e 
nem políticos, inicialmente. No 
entanto, prejudica diretamente 
idosos pobres e trabalhadores ru-
rais e urbanos. 

Os idosos em situação de mi-
séria que recebem um salário 
mínimo quando completam 65 
anos, passarão a receber menos 
da metade do piso constitucional 
quando completarem 60. Pela 
proposta, receberão R$ 400.

Os trabalhadores mais po-
bres também estão na mira. Isso 
porque o tempo mínimo de con-
tribuição passará de 15 para 20 
anos. Ainda sim, receberão 60% 
do benefício se a proposta for 
aprovada. Para conseguir a inte-
gralidade terão que contribuir 40 
anos (Hoje são 30 anos de contri-
buição para mulher e 35 homem). 
Como esses trabalhadores pobres 
passam boa parte da vida na in-
formalidade ou desempregados, 
com alguma sorte conseguirão se 
aposentar com 80% do benefício.

Os trabalhadores urbanos que 
recebem em média cerca de R$ 
1,8 mil, segundo reportagem pu-
blicada pelo site InfoMoney, tam-
bém serão bastante prejudicados.

O governo Bolsonaro ainda 
pretende implementar o sistema 

fundos de pensão sejam subme-
tidos a esses retrocessos”, destaca 
Bráulio.

Faceb
Na Faceb, fundo de pensão e 

autogestão em saúde dos empre-
gados da CEB, medidas arbitrá-
rias em prejuízo dos trabalhado-
res foram colocadas em prática 
na mais completa arbitrariedade. 
Em fevereiro, o presidente da 
Fundação demitiu dez trabalha-
dores, atropelando o estatuto da 
entidade e precarizando por com-
pleto o atendimento da categoria.

O diretor de Benefício da Fa-
ceb, João Carlos, concorda que 

de capitalização na Previdência. 
Nesse regime, o empregador fica 
desobrigado a contribuir a sua 
parcela, ficando a cargo exclusivo 
dos trabalhadores a contribuição.

Esse sistema de capitalização 
foi implementado no Chile du-
rante a ditadura Pinochet. Alguns 
anos depois, o modelo criou uma 
legião de idosos miseráveis, sen-
do que 90% deles recebem pouco 
mais de 65% do salário mínimo. 
As consequências disso é que a 
taxa de suicídio no país entre as 
pessoas com mais de 80 anos é a 
maior da América Latina. Hoje, 
o governo do direitista Sebastián 
Piñera estuda uma forma de mu-
dar o sistema.   

“Essa proposta de reforma da 
Previdência de Bolsonaro é ab-
surda. Querem implementar um 
modelo no Brasil que levou os 
chilenos à miséria e ao suicídio. O 
povo brasileiro não pode aceitar 
isso”, aponta David de Oliveira, 
dirigente sindical do STIU-DF.

o ponto grave da proposta de 
Bolsonaro é o fim da possibilida-
de de receber aposentadoria sem 
desconto. Hoje, o segurado recebe 
100% da média dos 80% maiores 
salários desde julho de 1994, o que 
vai acabar.

está em curso uma política de 
desmonte da previdência pública, 
privada e das fundações de assis-
tência dos trabalhadores.

Segundo ele, com a demissão 
dos dez trabalhadores, alguns 
deles com quase 30 anos de casa, 
o atendimento aos participantes 
piorou e as reclamações aumen-
taram muito. “A precarização 
das entidades é o primeiro sinto-
ma do processo de desmonte em 
curso”, aponta. “A CGPAR 25 veio 
apenas para dar corpo legal a essa 
política de destruição das funda-
ções e transferência da gestão dos 
planos para o mercado financei-
ro”, acrescenta João.
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INFORMAÇÃO

TV URBANITÁRIOS APRESENTA NOVO LAYOUT 
Mais dinâmica e versátil, a 

TV Urbanitários está de volta. 
Em parceria com a TV comu-
nitária de Brasília, o STIU-DF 
lançou em 2014 um programa 
de entrevistas para discutir 
as questões políticas que atin-
gem a classe trabalhadora, 
esclarecer a população sobre 
os acontecimentos e impor-
tância do setor elétrico para o 
país, falar sobre previdência, 
campanha salarial, cultura e 
muito mais.

Acompanhe a programação da TV Urbanitários
TV comunitária - Canal 12 da Net

Segunda-feira:   13h30
Terça-feira:   8h
Quarta-feira:   7h e 21h
Quinta-feira:   13h30
Sexta-feira:   13h
Sábado:   11h30 e 23h30
Domingo:   20h30

Agora, com novo layout, os 
eletricitários podem acompa-
nhar a TV Urbanitários pelo 
canal do Sindicato no youtu-
be (youtube.com/c/stiudf10) e 
também pelo canal 12 da NE-
T-DF. 

Para uma programação 
ágil e criativa, colabore com 
a produção de conteúdo en-
viando para comunicacao@
stiudf.org.br opiniões e suges-
tões de temas para os próxi-
mos programas.  


