
RETROSPECTIVA

O ano que talvez 
termine só em 2018.

A cada dia a tese se confirma: o objetivo do impeachment sempre foi    
destruir e acabar com uma série de direitos da classe trabalhadora.

Mesmo sem saber, grande parte da classe média vestiu a camisa e com-
prou a idéia bem arquitetada pelos grandes empresários do Brasil e pela 
mídia. O Judiciário e Congresso Nacional consumaram esse propósito.  

Passados alguns meses, uma pequena parcela continua satisfeita. Outra 
parte, bem maior, envergonhada e outra furiosa. E agora? O Brasil vive 
uma falsa impressão de depuração da corrupção e um verdadeiro estado 
de convulsão social.   

Talvez e quem sabe só uma nova eleição consiga recolocar o Brasil nos 
trilhos da democracia, do bem estar social e do crescimento econômico.
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Desde a ditadura 
militar, não tínhamos 
um revés tão grande.

Categoria eletricitária 
mantém ACT sem 

retiradas de direitos.

Jornal resgata processo 
antes e depois do 

afastamento de Dilma. 

Eletricitários se 
mobilizam com 

outras categorias. 
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Brasil sendo 
o que sempre foi

Vivemos em 2016 um dos 
maiores revés desde a ditadura 
militar. Foi um baque na demo-
cracia, nos direitos trabalhis-
tas e sociais e um duro golpe 
nas empresas públicas. Tudo 
em pouco mais de seis meses!

Passado o impeachment, 
ficou claro que a presidente 
Dilma Rousseff era apenas uma 
pedra no caminho a ser retira-
da para que fosse consumado 
todos esses ataques contra a 
classe trabalhadora. A cada dia 
isso está mais evidente! 

Sob o argumento de que a 
corrupção precisava ter fim, os 
grandes empresários do Brasil 
e a mídia manipularam uma 
parcela considerável da po-
pulação que se via indignada, 
e com razão, com as notícias 
diárias de desvios de dinheiro 
público na Petrobras. Mas essa 
parcela foi incapaz de perceber 
que o alvo, na verdade, não 

era exclusivamente Dilma, 
mas os direitos da classe tra-
balhadora.

Em diálogo gravado em 
maio pela Polícia Federal o 
ex-ministro de Temer, Rome-
ro Jucá (PMDB-RR), disse ao 
ex-senador Sérgio Machado 
(PSDB-CE) algo sobre estancar 
a sangria, que foi interpretado 
como pôr fim a Lava Jato. Na 
verdade, trata-se de obstrução 
da Justiça. “Com Dilma não 
dá... tem que ter impeach-
ment. Tem que botar o Michel, 
num grande acordo nacional, 
com Supremo e tudo. Aí pa-
rava tudo e delimitava onde 
está”, disseram os dois como 
se fosse uma conversa entre  
compadres.

Desde então, a mídia e o 
Judiciário continuam a ter 
um papel determinante nesse 
“grande acordo nacional”. Os 
meios de comunicação conti-
nuam apontando os desvios 
éticos de apenas alguns e 
continua a esconder a corrup-
ção de outros. Isso está cada 
dia mais claro! A Justiça ou 
se omite ou anistia processos 
contra velhos e conhecidos 
corruptos.

Segundo delações de dire-

tores da empreiteira Odebrecht 
à Lava Jato, o ministro de 
Relações Exteriores, José Serra 
(PSDB-SP), teria recebido R$ 
23 milhões em conta na Suíça. 
Temer também teria recebido 
R$ 10 milhões. O ministro-che-
fe da Casa Civil, Eliseu Padilha, 
chamado de “Arrecadador” na 
delação da Odebrecht, também 
está envolvido. Aécio Neves 
(PSDB-MG), chamado de “Mi-
neirinho”, foi apontado como 
recebedor de R$ 15 milhões.

No entanto, quase nada é 
divulgado na mídia e muito 
pouco é apurado pela Polícia 
Federal, Ministério Público e 
Judiciário. Afinal, todos eles 
foram bem remunerados a 
partir do impeachment com 
volumosas verbas de publici-
dade ou generosos reajustes 
bem acima da inflação.

Por outro lado, Dilma nun-
ca foi acusada de corrupção 
e mesmo assim foi retirada 
do governo por um monte de 
corruptos. Parlamentares que 
são acusados desde compra de 
votos a assassinato. 

Não se trata de defender 
esse ou aquele partido, mas 
de entender o que estava por 
trás do impeachment: não o 
fim da operação Lava Jato, mas 
a sua delimitação. Assim como 
o início de uma nova fase que 
beneficiasse, e muito, grandes 
empresários e industriais, em 
detrimento da retirada de di-
reitos da classe trabalhadora.

A cada dia, as coisas ficam 
mais claras e só não vê quem 
não quer.

Durante três dias, trabalhado-
res e trabalhadoras do setor elétri-
co, representantes de movimentos 
sociais e convidados participaram 
no mês de agosto do IX Congresso 
dos Urbanitários no DF (Conurb). 
Na ocasião, os participantes discu-
tiram sobre a conjuntura política 
e econômica local, nacional, in-
ternacional; os desafios do Setor 
Elétrico; previdência e reforma 
estatutária. 

Além disso, para fazer frente 
às ameaças que estão colocadas 
pelo governo Temer para privatizar 
empresas públicas e retirar direi-

tos da classe trabalhadora, foi de-
finido um novo Plano de Lutas da 
categoria. 

Alteração Estatutária

Devido à complexidade do 
tema e a falta de consenso em al-
guns dispositivos do Estatuto, os 
delegados e delegadas não conse-
guiram apreciar todas as propostas 
de alterações no IX Congresso. 
Diante disso, os participantes de-
cidiram terminar a análise de cada 
um dos pontos restantes em outro 
momento, ainda a ser definido.

O presidente da Eletrobras, 
Wilson Pinto Ferreira Júnior, 
se reuniu com os trabalhadores 
e trabalhadoras da Eletronorte 
em novembro para apresentar 
o modelo de reestruturação a 
ser implementado na empresa 
a partir de primeiro de dezem-
bro. Para um auditório lotado, 
ele disse que fará vários cortes 
e que as sete distribuidoras 
federalizadas serão privati-
zadas. Comunicou ainda que 

Categoria realiza Congresso para discutir setor

venderá ativos e patrimô-
nio das empresas do grupo 
Eletrobras. Também informou 
que vai reduzir o número de 
empregados com um Plano de 
Aposentadoria Incentivada 
(PAI) e um Plano de Incentivo 
a Demissão Voluntária (PIDV). 
Dirigentes sindicais do STIU-
DF fizeram ponderações sobre 
o patrimônio humano dos téc-
nicos da Eletrobras, em parti-
cular da Eletronorte, e que as 
empresas perderão muito com 
a saída desses profissionais.

Eletrobras anuncia 
privatizações e demissões

Não se trata de 
defender esse ou aquele 
partido, mas de entender 
o que estava por trás do 

impeachment. 
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de tempo de serviço, horas extras, adicional noturno, férias, 
entre outros. Além da integralidade do INPC no tíquete alimenta-
ção e permanência do tíquete natalino, a categoria também con-
quistou abono de R$ 3.182,49, bem como a ampliação da cláusula 
que trata do quinquênio para todos os empregados. Na avaliação 
do STIU-DF, embora não tenha sido a proposta ideal, em tempos 
de retirada de direitos. A não inclusão de cláusulas de barreira, 
a reposição integral no tíquete, abono entre outros pontos são 
avanços consideráveis.

Campanha Salarial

CEB

Grupo Eletrobras

ONS STATE GRID

Com início em outubro, a 
Campanha Salarial dos traba-
lhadores e trabalhadoras da 
CEB terminou no dia primeiro 
de dezembro. Após 13 rodadas 
de negociações e quatro pro-
postas apresentadas ao ACT 
2016/2017, a categoria deci-
diu pela aprovação do novo 
termo e, consequentemente, 
pela suspensão imediata do 
movimento grevista que esta-
va em curso.

O novo acordo incluiu o 
valor fixo de R$ 400 em todas 
as faixas salariais, incidindo 
na periculosidade, adicional 

O processo negocial das empresas controladas pela Eletrobras referente ao Acordo Coletivo de 
Trabalho 2016/2018 foi concluído em setembro, quatro meses do início da Data-Base da categoria 
eletricitária. A Holding recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) para negociar com os trabalha-
dores e trabalhadoras das empresas Cepel, Chesf, Eletrobras, Eletronuclear e Furnas, que rejeitaram a 
proposta em julho. As demais subsidiárias, entre elas a Eletronorte, aprovaram a proposta apresentada 
em mesa de negociação. A proposta, consolidada durante a segunda audiência de conciliação, garantiu 
a manutenção das cláusulas constantes no ACT, reajuste de 9,28%, dividido em duas vezes. Sobre os 
dias parados, foi definida a manutenção de cinco dias de abono a toda categoria. Quem foi além dos 
cinco dias de greve, determinou-se que 1/3 será abonado e 2/3 compensados. Os dirigentes sindicais 
ressaltam que diante do cenário político e econômico, onde grande parte das negociações por reajuste 
salarial ficaram abaixo da inflação, o resultado da campanha salarial foi positivo.

Em setembro, os eletricitários e eletricitárias do ONS aprova-
ram, com ressalva, a proposta de reajuste de 8,97% para a inflação 
medida pelo IPCA, apresentada pela empresa para o Acordo Coleti-
vo de Trabalho 2016/2018. O STIU-DF fez o encaminhamento pela 
rejeição da proposta, uma vez que a verba do Mérito foi reduzida 
em 50%. Além disso, o valor reivindicado para o tíquete alimen-
tação/refeição também não foi atendido. A categoria queria que 
fosse de 50 reais, mas o ONS aceitou pagar R$ 48. Ademais, a 
empresa alterou sem nenhuma discussão prévia a Cláusula 29 do 
ACT, reduzindo de dois para um, o número de representantes sin-
dicais na maioria das bases. Na avaliação do STIU-DF, a proposta 
não contempla a pauta de reivindicações da categoria, mas como 
representante acata a decisão dos trabalhadores e trabalhadoras 
pela aprovação do novo acordo. No entanto, destaca que a luta por 
avanços no ACT deve ser permanente.

No dia 14 de julho, os trabalhadores e tra-
balhadoras da State Grid, em assembléia, fecha-
ram a proposta apresentada pela empresa para 
o Acordo Coletivo de Trabalho que será de dois 
anos.  Após dois meses de negociações, a catego-
ria aprovou o reajuste de 10,36% no salário, no 
auxílio creche e no vale natal. O auxílio alimen-
tação passou para R$ 760,00 e garantiu a possi-
bilidade de parcelar as férias. 

NENHUM DIREITO A MENOS!
Em 2016 diversas categorias aderiram à greve por tempo 

indeterminado como alternativa a inflexibilidade dos empre-
gadores em garantir, minimamente, a reposição da inflação. 
Eletricitários, bancários, petroleiros, professores, entre outros, 
enfrentaram um cenário totalmente adverso, com tentativa de 
retrocessos e retirada de direitos. 

O movimento grevista de algumas categorias ultrapassou os 
70 dias, como aconteceu com os trabalhadores da Caesb e me-
troviários. A negociação das duas categorias foi parar na justiça, 
com decisão que prejudicou a classe trabalhadora ao impor o 
desconto dos dias parados, além de aplicar reajuste inferior à 
inflação. 

Ressalta-se que, de acordo com o Dieese, o balanço das nego-
ciações no primeiro semestre de 2016 apontou que apenas 37% 
das categorias tiveram reajuste em valor igual à inflação. 

Neste sentido, apesar do resultado da data-base dos traba-
lhadores e trabalhadoras de Furnas, Eletronorte, Eletrobras, CEB 
e ONS não contemplarem todas as demandas e anseios da cate-
goria eletricitária, o STIU-DF avalia positivamente o saldo das 
negociações salariais. No entanto, reforça que para o próximo 
período, tomado por ataques contra a classe trabalhadora, é 
essencial que estejam todos, lado a lado, lutando pelo mesmo 
ideal: nenhum direito a menos!



4  Jornal do STIU-dF | reTroSpecTIva 2016                                                                   A Energia do Brasil está em nossas mãos  •  www.urbanitariosdf.org.br

A crise econômica vem afetando todos os países do mundo desde 
2008, quando os Estados Unidos viram a sua economia entrar 
em recessão com a quebra do banco Lemon Brothers, o 4º maior 
dos EUA. O produto interno americano naquele ano teve queda 
de -0,4%. O da Alemanha caiu -1,1% e da Itália -1,2%. Em 2009, 
os efeitos da crise chegaram ao Brasil e a economia entrou em 
recessão, caindo -0,3%.  Desde aquele ano, várias economias no 
mundo estão passando sérios apertos. A crise econômica brasilei-
ra em 2015 só não foi pior do que em 2009. Naquele ano, o PIB 
era de R$ 1,667 trilhão. No ano passado foi de R$ 1,774 tri, bem 
longe dos R$ 2,614 tri de 2010, a maior alta da história, quando 
o Brasil chegou a sexta maior economia do mundo, superando o 
Reino Unido. Em 2010, Dilma se tornou a primeira presidenta do 
Brasil com o apoio de 55.752.529 milhões de eleitores, receben-
do 56,05% dos votos válidos. Ela venceu José Serra (PSDB) no 2º 
turno com uma diferença de 12,1%.

REELEIÇÃO 
APERTADA

A reeleição em 26 de 
outubro de 2014 não 
foi fácil. Dilma Rous-
seff (PT) venceu com 
uma pequena margem 
e foi reeleita com 
54.501.118 milhões de 
votos ao derrotar no 
2º turno o candidato 
Aécio Neves (PSDB). A 
diferença foi de pouco 
mais de 3% dos votos 
válidos.

CRISE ECONÔMICA DERROTA 
INCONFORMADA

Quatro dias após a 
divulgação do resulta-
do, o partido de Aécio 
pediu ao TSE auditoria 
da eleição, mesmo sem 
apresentar nenhum 
caso concreto. Alegou 
“descrença quanto à 
confiabilidade da apu-
ração dos votos”. 

3º TURNO

No dia em que Dilma 
seria diplomada 
no TSE, em 18 de 
dezembro de 2014, 
o PSDB pediu a 
cassação do registro 
de candidatura.

As denúncias de corrup-
ção na Petrobras, apu-
radas na operação Lava 
Jato, que começou em 
junho de 2013, seguem 
em curso. As divulga-
ções apresentadas na 
mídia mantêm o caráter 
seletivo e só apontam 
integrantes do PT. Isso 
mesmo os delatores 
denunciando integrantes 
do PMDB, PP, PSDB, PSB, 
DEM, entre outros, como 
recebedores de propina e 
caixa dois. Ainda assim, a 
mídia ocultava a partici-
pação desses políticos e 
acusava apenas petistas.

POPULARIDADE CAI

A seleti-
vidade do 
Ministério 
Público, do 
Judiciário 
e da mídia 
na divul-
gação de 

MEDIDAS 
IMPOPULARES

POPULARIDADE 
EM QUEDA LIVRE

VETO A REAJUSTE 
DO JUDICIÁRIO

Em julho de 2015, Dilma vetou 
a pauta bomba aprovada pelo 
então presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha, que concedia 
reajuste de até 78% no salário 
dos servidores do Judiciário.   

O Brasil é um dos maiores pro-
dutores do mundo de petróleo, 
minério, etc. A crise econômica 
mundial fez o preço das commo-
dities despencar, piorando ainda 
mais a crise brasileira. Em 2008, 
o barril do petróleo chegou ao 
maior valor da história, 146 
dólares. Em 2015, ficou abaixo 
de 50 dólares. A tonelada do 
minério de ferro alcançou o pior 
valor em dezembro de 2015, com 
a marca de 39,60 dólares. No 
mesmo mês de 2011 valia 136 
dólares.    

CRISE DAS 
COMMODITIES

PRIVATIZAÇÃO

Após tentar e não conseguir 
chantagear o PT para conse-
guir os votos de três petistas 
no Conselho de Ética, onde 
respondia processo por quebra 
de decoro, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), se vinga aceitan-
do pedido de impeachment 
contra Dilma Rousseff no dia 
02 de dezembro de 2015.

O clima era de estádio de fute-
bol e parecia final de campeo-
nato. Mas o que estava em jogo 
era o futuro do País. Em defesa 
de Deus, da família e contra 
a corrupção, 367 deputados 
aprovaram no dia 17 de abril a 
abertura do processo de impea-
chment contra Dilma Rousseff. 
Ironicamente, mais da metade 
dos deputados que votaram sim 
respondem por diversos crimes 
que vão desde compra de votos 
a assassinato. Inclusive, mais 
de uma centena é citada por 
delatores na operação Lava a 
Jato. 

Por 55 votos a favor e 22 con-
trários, os senadores decidiram 
no dia 12 de maio iniciar o 
julgamento do processo de im-
peachment. Dilma é afastada do 
cargo. Manifestantes contrários 
ao impeachment em todo o País 
lamentam a decisão do Senado. 

A avaliação de Dilma em outu-
bro de 2014 entre bom e ótimo 
era de 42%. Em fevereiro de 
2015 caiu para 23%.  

1 2 3 4 INVESTIGAÇÕES5

6 7

denúncias apuradas na operação 
Lava Jato fez a popularidade 
do governo Dilma despencar. 
Em outubro de 2014, os que 
consideravam o governo regular 
eram 37%. Em dezembro, caiu 
para 33%.

Além da operação Lava Jato, o 
governo começa a colocar em 
prática pautas que estavam no 
programa de governo do adver-
sário, contribuindo para piorar 
ainda mais a sua popularidade. 
No apagar das luzes de 2014, o 
governo Dilma apresenta, no dia 
30 de dezembro, a MP 665, que 
endurece as regras para con-
cessão do Seguro-Desemprego, 
Abono Salarial e Seguro-Defeso. 
A Medida desagradou muito a 
parcela da população que ajudou 
a eleger Dilma.

8 9 10

11 PRIVATIZAÇÃO

No apagar das luzes de 2015, 
em reunião do Conselho de 
Administração da Eletrobras 
em Brasília, discutia-se a 
inclusão das sete empresas 
de distribuição de energia 
federalizadas no Programa 
Nacional de Desestatização 
(PND). Devido à forte mobili-
zação da categoria eletricitá-
ria e movimentos populares, 
os tecnocratas do governo 
Dilma recuaram, mas mantive-
ram a Celg, empresa de Goiás, 
no PND.     

CUNHA ACEITA 
PEDIDO12 13 ABERTO PROCESSO

DE IMPEACHMENT 14 15

Enquanto tirava selfies com os 
defensores do impeachment, a 
PM, por outro lado, reprimia em 
todo o País os manifestantes 
contrários ao impedimento de 
Dilma. Essa foi a tônica ao longo 
de todo o processo: cassete-
tes, gás lacrimogênio, spray de 
pimenta, balas de borracha e  
prisões. A cobertura da impren-
sa também era desproporcional.

MANIFESTAÇÕES SENADO AFASTA 
DILMA
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No dia 13 de maio de 2016, Temer assume interina-
mente a Presidência da República e inicia processo de 
desestruturação do Estado brasileiro e das empresas 
públicas. O ex-interino coloca em prática o programa 
Uma Ponte para o Futuro, cuja plataforma apresenta-
va como “solução” para a retomada do crescimento 
o arrocho salarial para os trabalhadores e trabalha-
doras, reajustes ínfimos no salário mínimo e nas 
aposentadorias, privatizações, alterações na CLT e 
reformas para retirar direitos da classe trabalhadora.

TEMER ASSUME INTERINAMENTE FIM DA CGU E 
DA CULTURA

A primeira me-
dida de Temer 
ao assumir 
interinamente foi 
editar a MP 728, 
que extinguiu 
o Ministério da 
Cultura e a Con-
troladoria Geral 
da União (CGU), 
que fiscalizava 
a destinação de 
recursos federais 
aos municípios.

REAJUSTES ACIMA 
DA INFLAÇÃO

Mesmo em meio à crise 
econômica, Temer sancionou 
no dia 20/07, pouco mais 
de dois meses após assumir 
interinamente o cargo de 
presidente, o projeto de lei 
que garantiu reajuste de 
41,4% para os servidores do 
Judiciário. Os cargos comis-
sionados foram reajustados 
em até 25%. O reajuste para 
a Polícia Federal foi ainda 
maior, de 47,3%. O reajuste 
para o Ministério Público da 
União também foi acima da 
inflação, 12%. Até 2019, o 
impacto dos reajustes nas 
contas públicas deve ser 
superior a R$ 12 bilhões.

MÍDIA 
FORTALECIDA

Mesmo com a arrecada-
ção do governo federal 
sofrendo uma das pio-
res quedas em décadas, 
os repasses do governo 
Temer para a mídia 
alcançaram patamares 
surpreendentes a partir 
do afastamento do go-
verno anterior. A verba 
de publicidade desti-
nada à revista Época 
aumentou, em média, 
900%. O aumento do 
jornal O Globo chegou 
a 230% em média. Para 
a revista Veja, o acrés-
cimo foi de 2.473%. 
Para a Folha de SP foi 
mais modesto, 20%.

No dia 31 de agosto, Temer 
assume a Presidência da Re-
pública. O deputado Augusto 
Carvalho (Solidariedade-DF) e 
o senador Hélio José (PMDB-
DF) participam da cerimônia de 
posse.

TEMER DEIXA 
DE SER INTERINO

Braço direito de Temer, Geddel 
Vieira Lima é o 6º ministro a 
cair em pouco mais de seis me-
ses e deixa o governo em meio 
a grande crise de corrupção. 
Ele foi acusado de pressionar o 
ministro da Cultura para liberar 
a construção de prédio de 30 
andares, onde o ex-ministro iria 
ter um apartamento no valor de 
R$ 2,6 milhões. Geddel também 
foi citado por vários delatores 
na operação Lava a Jato como 
recebedor de propina.  

No dia 06 de dezembro, 
o governo Temer apre-
sentou a Proposta de 
Emenda à Constituição 
(PEC) 287, que altera as 
regras de aposentadoria. 
Pela proposta, o traba-
lhador deverá contribuir 
por 49 anos para ter o 
direito de se aposentar 
com salário integral. Se 
não tiver esse tempo 
de contribuição, não 
terá a aposentadoria na 
íntegra. A idade única 
para homens e mulheres 
solicitarem o benefício 
passa a ser 65 anos.

No dia 03 de novembro, a 
maioria do STF decidiu que 
réus não poderiam estar 
na linha sucessória do 
presidente da República. 
Em resposta, Renan coloca 
urgência em projeto de 
lei que acaba com regalias 
do Judiciário. Entre elas, 
a punição para abusos 
de autoridades, como o 
caso da juíza que colocou 
uma garota de 13 anos 
numa cela com mais de 30 
homens, ou do magistrado 
que deu voz de prisão em 
uma guarda municipal só 
porque ela disse que “juiz 
não é Deus” após ele se re-
cusar a entregar a carteira 
de motorista.

O ministro do STF, Marco 
Aurélio Mello, em decisão 
liminar, no dia 05 de dezem-
bro, decidiu pelo afastamento 
do presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL). A 
decisão atendeu ao pedido do 
partido Rede Sustentabilidade, 
que se baseou na decisão do 
Supremo de que réus não po-
dem estar na linha sucessória 
da Presidência da República.

REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA

Após saber da decisão 
liminar que o suspendia 
da Presidência do Se-
nado, Renan se recusou 
a receber o oficial de 
Justiça e a notificação de 
afastamento no dia 06 de 
dezembro e se manteve 
no cargo.

Se Renan fosse afastado da Presidência do Senado, 
quem assumiria era o vice, Tião Viana (PT-AC). 
Alguns petistas chegaram a dizer que a PEC 55 
seria retirada de pauta. Para continuar no cargo, 
Renan fez um acordo com ministros do Supremo 
para retirar a urgência do PL que pune o abuso de 
autoridade. A decisão do STF em manter Renan foi 
no sentido de “manter a governabilidade”, ou seja, 
continuar com o ajuste fiscal de modo a viabilizar 
o remanejamento de recursos de áreas sociais para 
o pagamento dos generosos reajustes autoriza-
dos pelo governo Temer. No dia 13 de dezembro, 
o Senado aprovou, em 2º turno, com 53 votos 
favoráveis e 16 contrários a Proposta de Emenda 
a Constituição (PEC) 55, que congela por 20 anos 
investimentos na saúde, educação, ciência e tecno-
logia, cultura, entre outras áreas.   

16 17 18 19

Antes da decisão do plenário do 
STF sobre o que seria o afasta-
mento definitivo de Renan, a 
presidente do Supremo, Carmem 
Lúcia, ligou para Temer no dia 
06 de dezembro para interceder 
no conflito de interesses entre 
Judiciário e Legislativo. Após o 
diálogo, houve um acordo para 
que Renan permanecesse na 
Presidência do Senado. No dia 
seguinte, a maioria dos minis-
tros do STF decidiu, por seis 
votos a três, manter Renan no 
cargo, desde que não estivesse 
na linha sucessória da Presidên-
cia da República.   

20

21 REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA

RENAN VIRA 
ALVO DO STF

MINISTRO DO STF 
AFASTA RENAN

RENAN DESCUMPRE 
DECISÃO

CAI O 6º MINISTRO 
DE TEMER 22 PRIVATIZAÇÕES

O governo Temer 
também editou a 
MP 735, que abriu 
caminho para pri-
vatizar as empresas 
de distribuição, 
transmissão e gera-
ção de energia. No 
dia 18 de novem-
bro a Medida Provi-
sória foi convertida 
na Lei 13.360/16. 
De acordo com a 
legislação, 50% 
dos trabalhadores 
e trabalhadoras das 
empresas públicas 
do setor elétrico 
poderão ser demi-
tidos.

23 24 25

26 RENAN DESCUMPRE 
DECISÃO 27 STF SE ACOVARDA 

E MANTÉM RENAN 28 PEC 55 / 241 29 REFORMA TRABALHISTA

Na semana que antecedeu o Ano Novo, 
o governo Temer anunciou uma série de 
mudanças nas regras trabalhistas. O pa-
cote, que ainda está em discussão, prevê 
a criação da modalidade de contratação 
por hora trabalhada, com jornada flexí-
vel. Sob esse regime de jornada intermi-
tente, o trabalhador poderá ter mais de 
um patrão, que poderá acioná-lo a qual-
quer hora do dia. Os direitos trabalhistas 
serão pagos proporcionalmente. No dia 
15 de dezembro, a equipe econômica de 
Temer anunciou que a multa cobrada da 
empresa em caso de demissão do traba-
lhador sem justa causa será eliminada.
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Questionar valores

No dia 02 de junho foi lançada a campanha “Se é público é 
para todos” na cidade do Rio de Janeiro. O lançamento contou 
com a presença de diversos artistas, intelectuais, sindicalistas, e 
demais setores da sociedade. A campanha foi criada com o objeti-
vo de valorização dos bens e empresas públicas, como educação, 
saúde e cultura.

Solidariedade ao Sindágua

No dia 28 de junho, os dirigentes do STIU-DF prestaram so-
lidariedade aos trabalhadores e trabalhadoras da Sindágua, que 
estavam em greve por tempo indeterminado. Durante o movimen-
to grevista, a categoria destacou que a campanha nacional de 
ataque aos direitos dos trabalhadores promovida pelos meios de 
comunicação colocava a população contra os trabalhadores das 
empresas públicas.

Fortalecimento sindical

 No dia 10 de agosto, o STIU-DF abriu mão da taxa de fortale-
cimento sindical, já que a campanha não teve despesas extraor-
dinárias. Essa contribuição serve para arcar, caso necessário, com 
despesas de última hora. Quando há a necessidade do uso desse 
recurso, o Sindicato leva para assembleia para a aprovação.

Dia Nacional de Paralisação

No dia 11 de novembro, o STIU-DF promoveu junto aos trabalhadores e trabalhadoras da CEB 
uma assembleia, como parte da agenda de atividades para o Dia Nacional de Greve, em frente à sede 
da Companhia. Foi ressaltada a importância da luta em defesa das empresas publicas e dos direitos 
trabalhistas.anseios da classe trabalhadora, dos estudantes e das minorias.

Categoria mobilizada 
até na chuva

No dia 22 de setembro, as centrais sindicais par-
ticiparam de um ato no Museu Nacional percorrendo 
a Esplanada dos Ministérios. O objetivo era dialogar 
com a população sobre os prejuízos do golpe parla-
mentar. No mesmo dia funcionários da CEB cruzaram 
os braços às 8h da manhã e ocuparam o Setor Co-
mercial Sul.

No dia 31 de agosto, a Eletronorte enviou notificação aos seus 
trabalhadores e trabalhadoras informando que fará descontos dos 
valores congelados do PPRS. Esses valores foram congelados em 
2014 na implantação do E-vida. O Sindinorte informou à empresa 
que ela não poderia descontar os valores sem prévia negociação.

Acordo Coletivo

Em 27 de novembro o TST decidiu que acor-
do entre patrões e empregados pode tratar de 
salários e jornadas de trabalho, desde que de 
uma forma razoável. A decisão seguiu prece-
dente de março de 2015, onde consta que sin-
dicatos podem negociar com a lei de acordos 
coletivos, desde que respeitando os direitos 
fundamentais.

Com muito desrespeito. É assim que o gover-
no e a direção da Eletrobras vêm tratando as 
entidades sindicais e a categoria eletricitária. 
Em dezembro estava prevista audiência pú-
blica no Senado para tratar do setor elétrico, 
mas nenhum representante compareceu. Isso 
demonstra a total falta de compromisso com a 
recuperação da empresa. O STIU-DF avalia que 
o governo e a direção da Eletrobras deixaram 
o recado: sem diálogo, vão retomar a privati-
zação das estatais, acelerando as parcerias e 
a transferência de patrimônio público para o 
capital privado.

Governo e Eletrobras não dialogam 
para privatizar setor elétrico
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Trabalhadores realizam ato contra a 
venda das distribuidoras de energia

Contra o desmonte do Setor Elétrico 

STIU-DF participa da 1ª etapa de formadores 
da Plataforma de Energia

Lançamento da Frente 
Parlamentar em defesa 

do Setor Elétrico Brasileiro

Em julho, os acionistas da Eletrobras, reunidos em Brasília, 
decidiram devolver as concessões de seis distribuidoras de ener-
gia elétrica à União. As distribuidoras (Ceal, Cepisa, Ceron, Ele-
troacre, Boa Vista e Amazonas Energia) serão entregues ao capi-
tal privado até 31 de dezembro de 2017. 

No mesmo dia, enquanto acontecia a reunião, a categoria ele-
tricitária, com o apoio do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST) e do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto 
(MTST), realizaram um ato contra a privatização das distribuido-
ras de energia. Na ocasião, as entidades sindicais defenderam a 
discussão de um novo modelo para o setor, que não seja baseado 
numa estrutura comercial. 

Como parte do calendário de lutas do Coletivo Nacional dos Eletricitários, em novembro, os tra-
balhadores e trabalhadores da Eletronorte e Furnas realizaram um grande ato contra a privatização e 
desmonte do Setor Elétrico, em frente ao Ministério de Minas e Energia, com a participação de depu-
tados, movimentos sociais e outras entidades sindicais.  Nos estados do Rio de Janeiro, Florianópolis 
e Recife, os eletricitários também saíram às ruas para denunciar os ataques contra o patrimônio bra-
sileiro. O projeto privatista e de ataque aos direitos trabalhistas e sociais pelo governo visa ainda am-
pliar a terceirização irrestrita no setor e consolidar aumentos abusivos na conta de luz das famílias.

Em defesa da soberania nacional e da justa distribuição dos recursos provindos da produção da 
energia e do petróleo, com o intuito de estimular um grande movimento nacional de resistência para 
que os recursos oriundos do pré-sal sejam destinados para educação, saúde, emprego e direitos, lide-
ranças de 14 organizações, entre elas o STIU-DF, participaram, no mês de dezembro, da primeira etapa 
do curso de formadores da Plataforma Operária e Camponesa da Energia. 

Contrários à retomada do processo de privatização e sucatea-
mento do sistema elétrico, em março, foi realizado o lançamento 
da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Elétrico Brasileiro na 
Câmara dos Deputados.  A Frente Parlamentar tem como objeti-
vo fortalecer o sistema elétrico público, discutir um novo mode-
lo para o setor e defender os interesses da classe trabalhadora. 
Além disso, a Frente propõe organizar audiências públicas para 
discussão de mecanismos à redução de acidentes de trabalho e 
ampliação da participação do controle popular nas decisões sobre 
a política energética nacional.
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STIU-DF assegura 
vitória na URP 88

E-Vida: Reajuste inviável para 
maioria dos trabalhadores

Categoria da CEB aprova 
proposta sobre PLR e 

Plano de Saúde

Novo presidente da Real Grandeza

O processo judicial chama-
do URP/1988, ingressado no 
TRT pelo STIU-DF em 1991, em 
nome de todos os seus filiados 
da Eletronorte em 1988, visava 
garantir a reposição da perda 
salarial daquele ano, provoca-
da pelo governo Sarney, com o 
congelamento, em alguns me-
ses de abril a outubro de 1988, 
da URP (Unidade de Referência 
de Preços, índice obtido pela 
média trimestral do IPC-IBGE, 
para reajuste mensal compul-
sório dos salários, numa época 
de inflação mensal elevada). 
Com competência, o jurídico 
do STIU-DF conseguiu garantir 
o julgamento favorável do mé-
rito, em maio, tornando seus 
filiados os únicos a ganhar o 
valor integral do saldo corri-
gido da URP, entre todas as 
categorias em nível nacional 
(que conseguiram apenas 7/30 
do valor integral).

Os dirigentes sindicais do STIU-DF se reuniram com os tra-
balhadores e trabalhadoras da Eletronorte no final de novembro 
para explicar o que a empresa pretende fazer como parte da 
reestruturação que está sendo implementada nas empresas do 
grupo Eletrobrás. No que diz respeito ao E-Vida, a direção da 
Eletronorte pretende reajustar o plano em até 44%, em alguns 
casos. Conforme regimento do E-Vida, a contribuição ficou con-
gelada para os trabalhadores nos três primeiros anos e foi ab-
sorvida pela empresa. O Sindicato propôs a criação de um grupo 
de trabalho para estudar alternativas, uma vez que é impossível 
para os trabalhadores e trabalhadoras arcarem com um ajuste 
tão elevado.

Após dois meses de negociação, os trabalhadores e traba-
lhadoras da CEB aprovaram, em maio, a proposta apresentada 
pela empresa para a compensação dos valores pagos em 2008, 
2009 e 2010 referente à Participação nos Lucros e Resultados, 
mediante a implantação de plano de saúde contributivo único 
para os empregados ativos e seus dependentes legais.  Para dar 
viabilidade e sustentabilidade ao plano de saúde, o STIU-DF e a 
CEB compõem comitê paritário para discutir e adequar o custeio 
do plano aos recursos orçamentários.

Em outubro, assumiu a Presidência da Fundação Real Gran-
deza para os próximos quatro anos, o engenheiro Sérgio Wil-
son Ferraz Fontes. A indicação de Sérgio Wilson pelas entida-
des sindicais se deu pelo comprometimento com a instituição 
no período de 2005 a 2009, quando atuou na presidência da 
Fundação, com uma gestão técnica e protegida de ingerências 
políticas. As entidades sindicais também se reuniram com o 
novo diretor administrativo de Furnas, Julio Andrade, e ele 
se comprometeu a dar prioridade às reivindicações penden-
tes sobre Banco de Horas, Sistema de Gestão de Desempenho, 
Plano de Aceleração de Carreira, migração do plano médico, 
entre outros. 

O Coletivo Nacional dos 
Eletricitários (CNE) se reuniu 
em novembro com o asses-
sor do ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), 
Emmanuel Pereira, em busca 
de uma solução para resolver 
o impasse criado pela Eletro-
bras sobre a parte controver-
sa da PLR 2015. No encontro 
informal, o CNE fez um his-
tórico do processo negocial 

da PLR e forneceu subsídios 
para que o ministro pudesse 
conduzir a audiência de me-
diação solicitada pelo CNE. O 
Coletivo deixou clara a posi-
ção dos trabalhadores e tra-
balhadoras que esperam ape-
nas o cumprimento da ATA 
de mediação do dissídio de 
greve, acordada no TST em 
2014 pelo ministro Ives Gan-
dra Martins Filho.

Na luta pelo pagamento da PlR

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Edson Fa-
chin, assegurou em outubro, 
por meio de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADIN) 
5013, que a Federação Nacional 
dos Urbanitários (FNU) tivesse 
a participação assegurada para 
defender seu ponto de vista em 

relação à alteração da base de 
cálculo do adicional de pericu-
losidade com a Lei 12.740/12. 
Dessa forma, fica garantida a 
possibilidade da entidade sin-
dical apresentar os argumentos 
jurídicos por meio de sustenta-
ção oral no julgamento.

Vitória: FNU é aceita na ADIN 
que discute cálculo da Periculosidade

Cerca de cem dirigentes 
sindicais de mais de 20 
categorias se reuniram no 
Sindicato dos Comerciá-
rios no DF, em setembro, 
para discutir a conjuntura 
política local e nacional 
e definir estratégias de 
atuação contra o golpe aos 
direitos da classe traba-
lhadora. 

Mais de 20 
categorias se unem


