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EDITORIAL

Com consciência de classe, um novo Brasil é possível 
A classe trabalhadora, sobretudo, as categorias 

mais vulneráveis estão sentindo na pele e no bolso 
os impactos de um governo antipovo, que busca in-
cessantemente privilegiar o mercado financeiro em 
detrimento da população brasileira. A atual política 
de governo, legitimada em 2018 por cerca de 55% 
dos eleitores, tem levado o país para o abismo e a 
sociedade para a escuridão.

Em 2022 temos um novo processo eleitoral e desde 
já é necessário falar sobre o assunto, de forma trans-
parente e direta. O voto, ferramenta democrática da 
expressão de consciência de um povo, provoca gran-
des implicações na vida dos trabalhadores brasileiros, 
e diante do que estamos vivenciando, não podemos 
permitir que essa política entreguista permaneça 
no poder.

O Brasil foi entregue a amadores, aventureiros 
políticos, populistas violentos e corruptos, um 
governo ineficiente repleto de práticas fascistas e 
anti sindicais, que atenta descaradamente contra os 
direitos do trabalhador. Frente a todo esse descaso 
(des)governamental, movimentos populares, centrais 
sindicais e organizações da sociedade civil tomaram 
as ruas, desde 2018, para denunciar a face de um país 
em ruínas, comandado por entreguistas que despre-
zam a soberania nacional, as nossas riquezas, nossas 
empresas, nosso povo, nossos trabalhadores.  

As manifestações e denuncias não foram suficien-

tes para tirar Bolsonaro e sua equipe do poder. No 
entanto, em breve teremos novas eleições e partir 
de uma consciência de classe, da disputa de narrati-
vas e organização da classe trabalhadora, podemos 
determinar o futuro do Brasil e o de cada um de nós, 
eletricitários e eletricitárias, para os próximos anos.

Os trabalhadores da Eletronorte, Eletrobras, Fur-
nas, ONS, Neoenergia, CEB Ipes, e demais empresas 
vivenciam diariamente os impactos de uma política 
pró mercado. A privatização das nossas empresas, 
a perda de direitos e de emprego é resultado dessa 
lógica mercantilista.

Nesse sentido, é tarefa dos eletricitários e eletrici-
tárias decidirem, desde já, que futuro teremos para as 
nossas empresas, para as nossas famílias e para cada 
um nós, que constrói, com tanto afinco e dedicação, 
o setor elétrico brasileiro. 

Para o Brasil não apagar de vez, é fundamental a 
retomada da democracia, da consciência de classe, do 
fortalecimento das estatais e do movimento sindical, 
e isso, só é possível através de um projeto popular que 
atenda os interesses da classe trabalhadora. 

2022 é decisivo para o nosso futuro.
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PRIVATIZAÇÃO

TCU: Dia 18 tem mobilização decisiva em 
defesa da Eletrobras pública 

Trabalhadores da extinta CEB Distribuição exigem o 
envio de PL para reintegração ao serviço público

Dirigentes de todo os estados estarão presentes em ato 
convocado pelo CNE.

Em sessão do Tribunal de Contas da União (TCU), realizada 
no dia 20 passado, a categoria conquistou uma vitória impres-
cindível na luta contra a privatização da Eletrobras. O Minis-
tro revisor Vital do Rêgo Filho sustentou um pedido de vistas, 
sendo estabelecido um prazo de 20 dias para nova análise. 

A decisão foi uma derrota para o governo Bolsonaro e a 
equipe econômica de Paulo Guedes, que perdeu a “janela de 
oportunidade” prevista para o dia 13 de maio, conforme esta-
belecido no cronograma do processo de privatização da Ele-
trobras. 

No entanto, no dia 18 de maio, a pauta volta para discussão 
no Tribunal de Contas e a depender do que for decidido, o go-
verno pode levar a oferta de ações da Eletrobras para final de 
julho ou início de agosto deste ano.

Para o STIU-DF é possível dificultar e até inviabilizar a pri-
vatização da estatal em 2022. Mas, para a obtenção de êxito 
nesse processo, a categoria eletricitária terá uma luta decisiva 
em defesa da Eletrobras pública. 

O Coletivo Nacional dos Eletricitários encaminhou pela 
realização de um ato presencial no dia 18 de maio, em fren-
te ao TCU, em Brasília. Dirigentes de todo os estados estarão 
presentes, além de lideranças políticas e representantes sindi-
cais. No entanto, os trabalhadores e trabalhadoras do Sistema 
Eletrobras são peças indispensáveis na manifestação. 

A medida é fundamental para assegurar o emprego dos 
trabalhadores incorporados à Neoenegia após a privatiza-
ção da CEB/D.

Cerca de 550 trabalhadores e trabalhadoras, que hoje se 
encontram na Neoenergia Brasília, reivindicam o envio de 
um projeto de lei do Executivo que regulamente o aprovei-
tamento dos profissionais da extinta CEB Distribuição para 
outros órgãos públicos do DF.

O STIU-DF, em articulação com parlamentares, tem co-
brado da Secretaria de Economia a celeridade na apreciação 
de uma minuta que indica a viabilidade da transferência e 
aproveitamento dos empregados públicos oriundos da CEB 
D. A análise do documento é fundamental para que o go-
vernador Ibaneis Rocha (MDB) possa se posicionar sobre o 
assunto e encaminhar um projeto de lei que autorize a rein-
tegração dos trabalhadores ao quadro do GDF.

Para o sindicato, a medida é fundamental para assegu-
rar o emprego dos trabalhadores incorporados à Neoene-
gia após a privatização da CEB Distribuição, uma vez que a 

A mobilização da categoria é que vai determinar a manu-
tenção da Eletrobras pública. São mais de cinco anos de uma 
luta ininterrupta e agora é o momento mais decisivo dessa 
jornada. A janela de oportunidade é dos eletricitários e ele-
tricitárias. 

empresa tem estabelecido uma política de demissão na em-
presa. Em um único dia, de forma arbitrária, a Neoenergia 
demitiu 45 profissionais. 

Os dirigentes sindicias têm atuado administrativamente 
e juridicamente para anular as demissões dos trabalhado-
res.

No entendimento do sindicato, as demissões são de res-
ponsabilidade do governador, posto que é resultado da pri-
vatização da estatal. Além disso, Ibaneis Rocha havia se 
comprometido com a categoria que não privatizaria a em-
presa. Para pressionar o GDF, parlamentares e dirigentes 
sindicais e trabalhadores da empresa têm realizado atos e 
audiências públicas na Câmara Legislativa.

Foto: Pedro França/Agência Senado
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STIU-DF EM AÇÃO

GIRO PELO DF

Dirigente do STIU-DF participa de 
seminário preparatório para a Cúpula 
dos Povos/Rio+30

Ato político e cultural celebra o Dia do 
Trabalhador

Comissão geral da CLDF debate 
demissão e reintegração de 
trabalhadores da Neoenergia

Eletricitários lançam Comitê Popular 
de Luta na sede do STIU-DF

Sindicato dos Bancários lança 
documentário para comemorar 
60 anos 

Organizado pela Plataforma Operária e Camponesa da 
Água e Energia (POCAE), no dia 29 de abril, foi realizado no 
Rio de Janeiro um seminário preparatório para a Cúpula dos 
Povos/Rio+30. 

A atividade, que teve como objetivo discutir o tema “Ener-
gia para Soberania dos Povos” a partir da análise das políticas 
energéticas que estão em curso no continente latino-america-
no, contou com a participação da dirigente do STIU-DF, Fabio-
la Antezana. 

Antezana falou sobre o processo de privatização da Eletro-
bras e ressaltou que a medida atinge também outros países, a 
exemplo do Paraguai.

No mesmo dia foi realizado um Ato Político Cultural contra 
a privatização da Eletrobras, em frente à sede da empresa.

Para comemorar o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, 
o movimento sindical promoveu uma série de atividades e 
shows gratuitos para os brasilienses. No domingo, 1º de maio, 
a Central Única dos Trabalhadores (CUT) realizou em Brasília 
um grande ato político-cultural no estacionamento da Funar-
te.

O ato contou com a apresentação da artista Ale Terribili, 
que fez uma homenagem ao cantor Gonzaguinha. Na progra-
mação, também aconteceu a pré-estreia do documentário “O 
povo pode?”, do cineasta Max Alvim.

Trabalhadores da Neoenergia Brasília e dirigentes sindi-
cais participaram, no dia 20 de abril, de uma comissão geral na 
Câmara Legislativa para tratar da demissão e reintegração de 
trabalhadores da empresa ao serviço público.

A diretora da entidade, Rosângela Pereira Rosa, criticou a 
decisão da empresa ao demitir 45 trabalhadores de forma ar-
bitrária. Ela cobrou do governo do Distrito Federal uma ação 
para impedir novos desligamentos.

Na sessão, a deputada Arlete Sampaio (PT), falou sobre a 
possibilidade do aproveitamento dos servidores em outro ór-
gão público. Para ela, é juridicamente possível e inclusive tem 
precedente no próprio GDF. 

O STIU-DF está programando um ato para o dia 3 de maio, 
em frente à CLDF.

Com o objetivo de organizar os trabalhadores em torno de 
um projeto de retomada da democracia, dos direitos sociais e 
trabalhistas e fortalecer o patrimônio público para o próximo 
período, parlamentares, dirigentes e representantes de cen-
trais sindicais promoveram o lançamento nacional do Comitê 
Popular de Luta dos Eletricitários e Eletricitárias. A atividade 
foi realizada no dia 27 passado, no auditório do STIU-DF.

Na ocasião, a deputada federal, Erika Kokay (PT-DF) disse 
que o comitê se constrói em um momento de uma luta muito 
intensa dos eletricitárias, que é a defesa da Eletrobras pública. 
Ela parabenizou os dirigentes sindicais pelo lançamento e des-
tacou que a categoria eletricitária tem feito uma bonita histó-
ria em defesa do patrimônio público.

‘Palco de Luta’ reúne depoimentos de quem fez e faz parte 
da trajetória exitosa do Sindicato. O filme, que aborda as seis 
décadas de existência da entidade, foi lançado no Cine Brasília 
dia 23 de abril. 

Dirigido pelo cineasta brasiliense Iberê Carvalho, o docu-
mentário remonta momentos importantes da história da enti-
dade e destaca o protagonismo na defesa dos direitos da classe 
trabalhadora.
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NOSSOS DIREITOS

Jurídico Previdenciário do STIU-DF 
retoma atendimento presencial 

Após quase dois anos sem atendimento presencial devido 
a pandemia de Covid-19, o STIU-DF retomou o atendimento 
jurídico previdenciário aos filiados e filiadas da entidade. O 
atendimento será realizado na sede do sindicato, localizado no 
Setor Comercial Sul, Quadra 06 - Bloco A 110 - Edifício Arnal-
do Villares, 7° andar, Asa Sul.

Os interessados deverão agendar o atendimento, de segun-
da a sexta, em horário comercial, pelo telefone 061 99281-4314 
(Whatsapp), com a Selma.

O filme “Medida Provisória”, primeiro 
longa-metragem dirigido pelo ator Lázaro 
Ramos, estreou nos cinemas e já deixa sua 
marca na história. A obra se passa “em 
algum lugar do futuro”, onde o governo 
brasileiro decreta uma medida provisória 
que obriga os cidadãos negros a voltarem 
forçadamente para a África como forma 
de “reparar” os tempos de escravidão. 
Pelo direito de permanecerem em seu 
país algumas pessoas decidem resistir, 
uns confinados em suas casas, outros no 
Afrobunker. Bom filme!

SE
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