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EDITORIAL

O seu voto define o futuro de todos
Estamos a poucos dias de termos a oportunidade de 

participar de mais um processo eleitoral, algo impor-
tantíssimo para o país e para cada um de nós, enquanto 
exercício de cidadania.

Após um ciclo de quatro anos, voltamos às urnas para 
escolher nossos representantes às casas legislativas, aos 
governos estaduais e a presidência do Brasil. Durante o 
último período, vivenciamos de perto e vimos acontecer 
inúmeras coisas que merecem a nossa atenção e recorda-
ção quando formos depositar nossos votos, sendo um dos 
principais o enfrentamento a pandemia da COVID-19, que 
só no Brasil infectou 34,5 milhões de brasileiros e levou 
a óbito mais de 685 mil pessoas, muitos desses “números” 
são nossos amigos, parentes e colegas de trabalho que 
perderam a vida.

A ineficiência do Estado frente a pandemia de Covid-19 
é um dos vários fatos que colocaram a população brasileira 
em situação de vulnerabilidade social e econômica. Desta 
forma, é importante registrar que muitos dos que estavam 
a frente de cargos políticos e tinham a responsabilidade 
de lidar com a situação de forma eficaz, se abstiveram da 
responsabilidade no momento em que mais a sociedade 
precisou e agora grande parte desses políticos tentam ser 
reeleitos.

Outro ponto que é fundamental destacar, em especial 
à nossa categoria eletricitária,  foi os processos de privati-
zação realizados nos últimos quatro anos, ressalta-se a pri-
vatização da CEB e da Eletrobras. Quantos companheiros 
e companheiras de trabalho tiveram que tomar a decisão 
de “aceitar” uma demissão voluntária?  Quantos foram 
demitidos nesses processos? Quantos vivem a terrível 
expectativa de serem demitidos por conta da evolução das 
reestruturações dos processos de privatização? É de suma 
importância que nós, ao definirmos os nossos candidatos 
façamos uma avaliação de quais deles participaram desses 
processos. 

Quais políticos defenderam os trabalhadores e quais 
deles votaram e defenderam os processos de privatização? 
As privatizações não trouxeram dores e dificuldades ape-

nas para a nossa categoria, mas para toda a sociedade do 
Distrito Federal e do Brasil na medida que se observa uma 
queda na qualidade dos serviços prestados e também um 
aumento das contas de luz dos brasileiros.

Portanto, o nosso exercício de cidadania, de participar 
ativamente do processo eleitoral exige uma reflexão des-
ses fatos: pandemia, privatizações e de vários outros fatos 
que nos afetaram negativamente.

A escolha dos nossos novos representantes é uma 
responsabilidade de cada um de nós, enquanto eleitor e 
enquanto cidadão que se preocupa com o seu povo e com 
o próprio bem da humanidade que vive além das frontei-
ras de nosso país. Tendo em vista que ações praticadas em 
nosso país podem ter repercussões, positivas ou negativas, 
para a população de nosso planeta, um dos exemplos que 
podemos citar é em relação à proteção do meio ambiente 
e uso dos recursos naturais, que se não forem utilizados e 
protegidos de forma responsável podem trazer danos não 
só ao Brasil, mas a toda a população do planeta.

A poucos dias de irmos às urnas é nossa responsabili-
dade fazer dessa festa democrática um exemplo de civili-
dade, de respeito às diferenças, de respeito às instituições 
e aos resultados das urnas. Que cada um de nós, enquanto 
cidadão, eleitor e trabalhador possamos escolher nossos 
candidatos com a avaliação crítica do passado, o que nos 
permite vislumbrar o que esses representantes poderão 
realizar no futuro, em especial no momento em que 
vivemos as dificuldades de tanto desemprego, inflação 
e carestia, vistas em cada ida ao supermercado, quando 
compramos um botijão de gás ou quando tentamos fazer 
uma pequena viagem de lazer.

Nas urnas é nossa responsabilidade escolher candidatos 
comprometidos com a verdade e o trabalho em prol de 
nosso país, com justiça, igualdade, distribuição de renda e 
comida no prato de todas as crianças, homens e mulheres 
desse imenso Brasil.
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ELEIÇÕES

O voto é individual, mas o resultado é coletivo
Os eleitores brasileiros decidirão no dia 2 de outubro que 

futuro eles querem para o país. 

Uma política sem limites, violenta, debochada e destrui-
dora do patrimônio público, do meio ambiente e dos histó-
ricos direitos da classe trabalhadora, esse foi o resultado do 
voto de 57,8 milhões de eleitores em 2018. 

Independentemente do motivo para tal escolha, o desfe-
cho para a maioria da população brasileira foi de desempre-
go, fome, falta de moradia e de acesso à saúde, além da cres-
cente violência no Brasil. 

Para o atual processo eleitoral, em especial às candidatu-
ras à presidência, estão colocados inúmeros projetos de go-
vernança. No entanto, de acordo com as pesquisas eleitorais, 
dois candidatos estão em disputa real ao cargo. 

De acordo com uma pesquisa do Datafolha, divulgada no 
dia 22 de setembro, o ex-presidente Lula (PT) tem 47% das in-
tenções de voto no primeiro turno, seguido por Jair Bolsona-
ro (PL), com 33%. Em terceiro e quarto lugar está Ciro Gomes 
(PDT) com 7% e Simone Tebet (MDB) com 5%. 

Os eleitores brasileiros decidirão no dia 2 de outubro que 
futuro eles querem para o país. 

O candidato do Partido dos Trabalhadores, Lula, defende 
a preservação e fortalecimento das estatais. A proposta de 
governo destaca que é “necessário proteger o patrimônio do 
país e recompor o papel indutor e coordenador do Estado e 
das empresas estatais para que cumpram, com agilidade e di-
namismo, seu papel no processo de desenvolvimento econô-
mico e progresso social, produtivo e ambiental do país”.

Além disso, ao se opor à privatização da Eletrobras, a pro-
posta frisa que é preciso recuperar o papel da estatal como 
patrimônio do povo, “preservando nossa soberania energé-

tica, e viabilizando programas como o Luz para Todos, que 
terá continuidade, e uma política sustentável de modicidade 
tarifária”.

Jair Bolsonaro (PL) defende a continuidade das privatiza-
ções e concessões ao mercado financeiro. O projeto ressalta 
que os leilões das empresas públicas “podem ocorrer em di-
versas modalidades como concessão, arrendamento, autori-
zação, desestatização. 

Em entrevista ao portal Opera Mundi, a economista e 
especialista na área de energia, Clarice Ferraz, aponta que a 
privatização do setor energético e o desmonte de um sistema 
nacionalmente interligado colocam em risco toda a econo-
mia brasileira, com potencial de gerar inflação, desindustria-
lização e efeitos sobre todos os setores econômicos.

Cabe destacar que o que está em jogo nesse processo elei-
toral não se trata somente do futuro da Eletrobras e do setor 
Elétrico Brasileiro, mas de todos os setores: economia, saúde, 
educação, segurança pública, cultura, dentre outros. 

Nas urnas, ao se decidir por qual projeto de nação que se 
deseja para o Brasil, é fundamental estar consciente de qual 
programa significa um impulso para o desenvolvimento eco-
nômico e social da população, que consolide direitos aos mais 
vulneráveis e que aponte para uma verdadeira democracia.
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ELEIÇÕES

Consolidação de uma bancada forte nos estados
Embora a disputa à presidência da República tenha 

grande relevância nesta conjuntura, a população brasi-
leira precisa ter um olhar mais ampliado sobre o atual 
processo eleitoral. Para a consolidação da democracia 
e redução das tensões políticas entre União e estados 
e essencial que se estabeleça a construção de bancadas 
estaduais fortes e alinhadas com a defesa da classe tra-
balhadora.

No Distrito Federal, o atual governador Ibaneis Ro-
cha (MDB), alinhado à política de Jair Bolsonaro, pro-
moveu retrocessos para a classe trabalhadora, particu-
larmente, aos cebianos e cebianas com a privatização 
da CEB Distribuição. É necessário enfatizar que Ibaneis 
cometeu estelionato eleitoral ao viabilizar a entrega da 
estatal ao mercado financeiro. Antes de ser eleito em 
2018, ele assegurou que não privatizaria nenhuma em-
presa pública.

Agora, é urgente conduzir o DF a uma imprescindí-
vel reestruturação política, abolindo toda gestão auto-
ritária, privatista e excludente. 

Disputam ao governo da cidade 11 candidatos, de 
acordo com o registro no Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). Os dois nomes que lideram as pesquisas são Iba-
neis Rocha (MDB) e Leandro Grass (PV).

Como deputado distrital, Grass defendeu a manu-
tenção da CEB pública e após a privatização da estatal 
atuou, junto a outros parlamentares, para que os traba-
lhadores e trabalhadoras da empresa pudessem ter ga-
rantidos o emprego no serviço público, sendo aprovada 
a Lei 7.172/2022.

Em suma, o que está posto é a legitimação de um au-
toritarismo, condutor de uma política neoliberal que 
preserva o abismo de desigualdade social e econômica 
no DF ou oportunizar uma proposta que prevê a “reto-
mada do papel do Estado como promotor do desenvol-
vimento sustentável. Tem como base o compromisso 
com a garantia dos direitos e o reconhecimento da di-
versidade, assim como a proteção às pessoas e o comba-
te a todas as formas de violência, opressão, desigualda-
des e discriminações”.

Ao que se refere às candidaturas ao Senado Federal, 
Câmara dos Deputados e Câmara Legislativa é funda-
mental eleger parlamentares que busquem colocar o 
bem da população acima de interesses individuais, com 
valores de justiça e igualdade para todos.

Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Crédito: Marcelo Ferreira e Ed Alves/CB/D.A Press
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NOSSOS DIREITOS

TST orienta sobre assédio eleitoral no 
ambiente de trabalho

O Tribunal Superior do Trabalho (TST), no enfrentamen-
to de práticas ilegais e no fortalecimento da democracia 
durante as eleições, iniciou a divulgação de uma série de 
conteúdos sobre o tema assédio eleitoral no ambiente de 
trabalho. 

O TST informou que os episódios da série explicam o 
que configura o assédio eleitoral e quais medidas podem 
ser adotadas para evitar esse tipo de situação no ambiente 
de trabalho; o que a legislação trabalhista estabelece para 
os empregados celetistas que são candidatos; e quais são os 
direitos de empregados que precisam se ausentar do serviço 
para votar e o que a legislação garante aos que trabalham 
como mesários.

O assédio eleitoral no trabalho pode ser denunciado ao 
Ministério Público do Trabalho, por meio do site mpt.mp.br.

De autoria do escritor Itamar Vieira 
Junior, o livro Torto Arado leva a um 
mergulho num Brasil que ainda insiste 
em não acertar as contas com o passado 
escravocrata. E é por meio das irmãs 
Bibiana e Belonísia que a estória é contada, 
um romance que também fala sobre a fome, 
a seca, as relações de poder e a violência 
experimentadas por parte da população.

SE
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