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As trabalhadoras e trabalhadores do setor elétrico resistiram com muita luta e determinação às 
constantes investidas dos governos federal e distrital para retirar direitos nos ACTs. E venceram. Em 
alguns casos houve avanços. Derrotaram ainda a sanha privatista de privatização das empresas de 
geração e transmissão. A reforma da Previdência também não foi aprovada. No entanto, essas e outras 
pautas extremante prejudiciais à classe trabalhadora continuarão sendo priorizadas no próximo 
governo. Assim como foi em 2018, precisamos continuar firmes no propósito da luta e na resistência pela 
manutenção do patrimônio público e na defesa de nossos direitos.
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Ano novo, tudo outra vez 

A classe trabalhadora 
vivenciou em 2018 vários 
at a q u e s  e  i n c e r t e z a s . 
E m  mu i t a s  f re n t e s  d e 
luta as trabalhadoras e 
trabalhadores conseguiram 
resistir. Houve vitória, por 
exemplo, no embate contra 
a privatização das empresas 
de geração e transmissão de 
energia, embora algumas 
distribuidoras da Eletrobras 
tenham sido tragadas pela 
sanha privatista do governo 
Temer.

N a s  c a m p a n h a s 
salariais, a categoria em 
todas as empresas resistiu 
bravamente  c ontra  os 
ataques constantes para se 
retirar direitos e conquistas 
nos Ac ordos Coletivos 
de Trabalho. Com muita 
luta, as trabalhadoras e 
trabalhadores conseguiram 
m a n t e r  o s  A C Ts ,  s e m 
retrocessos, e conquistaram 

ao menos a recomposição 
salarial pela inflação. Em 
alguns casos, houve avanços. 

Tudo isso diante de forte 
crise econômica, recessão e 
incertezas políticas sobre o 
futuro da agenda neoliberal 
do governo ilegítimo de 
Temer, que s e de dic ou, 
todos os dias do ano, em 
roubar direitos da classe 
trabalhadora.

A  r e f o r m a  d a 
previdência social foi outro 
terreno em que a classe 
trabalhadora conseguiu 
resistir. O assunto ficará 
para 2019. Por outro lado, 
em relação à previdência 
complementar, o governo 

editou agora em dezembro 
nova resolução que põe 
fim aos planos de Benefício 
Definido dos trabalhadores 
em empresas públicas, além 
de limitar a 8,5% da folha de 
pagamento a participação 
d a  p at ro c i n a d o ra  n a s 
contribuições em novos 
planos. 

Nos planos de saúde 
n a s  e s t at a i s ,  a  c l a s s e 
t rab a l h a d o ra  t a mb é m 
resistiu. Em novembro, a 
Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço 
Público (CTAS) da Câmara 
dos Deputados aprovou 
o PDC 956, de autoria da 
deputada Érika Kokay 
(PT-DF) ,  que susp ende 
res oluç õ es do governo 
Temer que limitam direitos 
dos trabalhadores em planos 
de saúde nas empresas 
públicas. 

Ano que vem essas e 
outras pautas continuarão 
sob intensos ataques. Por 
isso, a classe trabalhadora 
precisa continuar firme 
no caminho da vitória, 
seguindo em frente, lutando 
e resistindo sempre. Feliz 
2019!
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Diretoria Colegiada: Ailton Andrade, Alairton Gomes de Faria, Anabelle Carrilho da Costa, André Luís dos Santos, André Luiz Gomes Dória, 
Arthur Emílio Oliveira Caetano, Carlos Roberto Carvalho Campos, Carlos Yassuo Sudo, Cleiton Moreira de Faria, David Gomes de Oliveira 
Santos, Edgar Mendes Oliveira, Edy Carlos Dalóco, Elvídio Cândido de Sousa Filho, Ernane Lima Alencar, Fabiola Latino Antezana, Flávio 
Henrique Gadbem Figueirôa, Geminiano Lustosa Neto, Givaldo Romão da Silva, Hélio Gomes Aguiar, Ikaro Chaves Barreto de Sousa, João Carlos 
Dias Ferreira, José Daldegan Júnior, José Edmilson da Silva, Marcyo do Nascimento Mendonça,Rivaldo Gomes de Alcântara, Roberto de Araújo 
Lucena, Rosângela Pereira Rosa, Sidney Lucena Araújo, Victor Frota da Silva e Wandyr de Oliveira Ferreira.
Conselho Fiscal: Angelo Torres Madureira, Eliardo Gomes dos Santos, Enilson Braga Miranda, Maria da Conceição Bogdezevisius, Pascoal Pereira 
Andrade e Walter Salvador da Costa Farfan.

Posse da nova diretoria da Furcen
Tomou posse em dezembro a nova diretoria da Federação do Centro-Oeste e Tocantins (Furcen). A cerimônia, que aconteceu no STIU-DF, con-

tou com a presença de lideranças sindical e política. No encontro houve um discurso unânime, defender a unidade da luta da classe trabalhadora. 
Inclusive, quatro representantes de centrais sindicais diferentes participaram da posse. O novo presidente da Furcen, Alairton Gomes, em seu 
discurso, parabenizou o trabalho da diretoria que o antecedeu e agradeceu a confiança depositada para conduzir a entidade nos próximos três 
anos. “O governo eleito sinaliza uma política de estado mínimo ainda mais 
agressiva do que o atual, com novos ataques à Previdência, privatização das 
empresas públicas, com a implementação da terceirização irrestrita e novas 
retiradas de direitos na CLT. Tudo isso está na pauta imediata do próximo go-
verno”, disse. “Por isso é fundamental termos uma Federação regional forte, 
que intensifique a luta da categoria de forma firme e atuante, combatendo 
também as privatizações”, acrescenta.

Fortalecendo a luta da categoria
Dirigentes sindicais do STIU-DF participaram em ou-

tubro do Primeiro Congresso da Federação Interestadu-
al dos Trabalhadores Urbanitários nos Estados de Goiás, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e DF (Fur-
cen). O encontro, que aconteceu em Palmas (TO), definiu 
a nova diretoria da entidade para os próximos três anos.
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Nas campanhas 
salariais, a categoria 
em todas as 
empresas resistiu 
bravamente 
contra os ataques 
constantes para 
se retirar direitos 
e conquistas nos 
Acordos Coletivos de 
Trabalho. ”

“
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 ACORDO COLETIVO DE TRABALHO

Diretores do STIU-DF contestam
presidente da CEB

Categoria no sistema Eletrobras aprova
proposta de ACT

Categoria no ONS aprova contraproposta

Categoria discute melhorias no ACT

Definição dos indicadores da PLR da CEB

Campanha Salarial Eletrobras

Categoria na CEB garante
reajuste e tíquete natalino

Proposta de PLR é aprovada 
pela categoria

Em fevereiro, dirigen-
tes do STIU-DF se reu-
niram com o presidente 
da CEB, Lener Silva, para 
reclamar das constantes 
mudanças na metodolo-
gia usada pela empresa 
para conceder férias aos 
trabalhadores. Além dis-
so, contestaram a estra-
nha contratação de consultoria na Faceb para saldamento do plano BD, uma 
vez que o pagamento seria feito com recursos da aposentadoria da categoria.

A direção da Holding levou 100 dias para apresentar a primeira proposta, 
que foi rechaçada pelos dirigentes sindicais. A indecorosa proposta previa ACTs 
diferentes por empresas e nenhum reajuste nos salários e benefícios. Em junho, 
a proposta subiu para 70% da inflação. Ambas foram rejeitadas pela categoria, 
que cruzou os braços por tempo indeterminado. Após a 6ª rodada de negociação, 
os eletricitários e eletricitárias suspenderam a greve e aprovaram em junho a 
nova proposta apresentada pela empresa, que foi o pagamento de 100% da in-
flação nos salários e benefícios, assim como a manutenção de todas as cláusulas 
do ACT, exceto a 18ª, que trata da “política de transferência”, e a cláusula 36ª, que 
foi adaptada para que as férias sejam parceladas em até três vezes, como prevê 
a reforma trabalhista aprovada no governo Temer.

As trabalhadoras e trabalhadores do ONS aprovaram em outubro a contra-
proposta apresentada pela empresa para a Data-Base 2018. Apesar da contra-
proposta estar aquém das necessidades dos trabalhadores, as entidades reconhe-
ceram que foram esgotadas as possibilidades de negociação e recomendaram a 
aprovação da contraproposta da empresa.

Em novembro, trabalhadoras e trabalhadores do Grupo Equatorial Energia 
fizeram primeira assembleia na sede do STIU-DF para tratar do Acordo Coletivo 
de Trabalho e apresentaram sugestões de melhoria do ACT.

Os diretores do STIU-DF se reuniram em fevereiro com os representantes da 
CEB para definir os indicadores da PLR. Com exceção do TMA, todos os outros 
indicadores tiveram nota máxima. No encontro, os dirigentes sindicais desta-
caram o papel importante da categoria no sentido de prestar o melhor serviço 
possível à sociedade.

Em fevereiro, as trabalhadoras e trabalhadores 
da Eletrobras Holding entregaram a pauta de rei-
vindicação nacional e específica. Na ocasião, de-
nunciaram casos demissões arbitrárias na empresa 
Amazonas Energia e a redução de níveis na tabela 
salarial de nível médio.

Após uma série de reuniões para discussão da 
pauta de reivindicações dos trabalhadores e traba-
lhadoras da CEB, no início de dezembro a direção 
da empresa apresentou uma proposta que contem-
plasse minimamente os anseios da categoria. 

Em greve por tempo indeterminado, a contra-
proposta foi apreciada pelos eletricitários e, poste-
riormente aprovada.

Durante as negociações, a comissão da CEB usou, 
como nos anos anteriores, a situação econômico-fi-
nanceira da Companhia para travar a discussão da 
data base. Sem  alternativa, a categoria aprovou um 
movimento grevista para pressionar o governo e a 
direção da empresa.

Em julho, as trabalhadoras e trabalhadores na 
Eletronorte e Furnas aprovaram a proposta apre-
sentada pela Eletrobras para o pagamento da PLR. 
Ficou definido o pagamento de 73,95% de uma 
folha, sendo o adiantamento de 60% do valor em 
agosto e o restante em novembro. A categoria tam-
bém aprovou a autorização para que a entidade 
sindical tomasse as medidas judiciais necessárias 
para obter a parcela controversa da PLR 2017 refe-
rente a 2ª folha da Participação.  
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 PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS

Com o mesmo intuito, o presidente da Eletrobras, Wil-
son Pinto, contratou uma agência de comunicação para 
lançar na mídia mentiras sobre a estatal. A ação levou a 
deputada federal Erika Kokay (PT-DF) a convocar o ges-
tor para prestar esclarecimentos sobre o contrato de R$ 2 
milhões. Na ocasião, a deputada ressaltou que “está sendo 
urdido um dos maiores golpes contra o patrimônio deste 
Brasil”.

Com o processo das eleições nacionais, 
na tentativa de se reelegerem os parla-
mentares recuam no Congresso Nacional 
com a pauta das privatizações. No entan-
to, após o resultado do segundo turno, a 
venda da Eletrobras retoma a agenda da 
Câmara e Senado. 

O Coletivo Nacional dos Eletricitá-
rios mantém as articulações políticas e 
jurídicas para impossibilitar a entrega 
da Eletrobras e das demais subsidiá-
rias, garantindo a continuidade da em-
presa na esfera estatal.

Retrocesso: após uma série de ações e lutas para invia-
bilizar a venda das distribuidoras de energia, a Cepisa foi 
leiloada em julho, posteriormente, a Eletroacre, Ceron e 
Boa Vista Energia foram privatizadas. Logo depois, come-
çaram os aumentos na conta de luz e as demissões.

Ao longo do ano, a batalha contra a Privatização da Eletrobras foi pauta constan-
te no campo legislativo e judiciário. Na tentativa de acelerar a entrega da estatal à 
iniciativa privada, medidas provisórias e projetos de leis tramitaram no Congresso 
Nacional, a maior parte delas em regime de urgência. 

Paralelamente, o Coletivo Nacional dos Urbanitários buscou no meio político alia-
dos para inviabilizar a privatização da Eletrobras. Na esfera jurídica, as entidades 
sindicais protocolaram diversas ações para suspender o processo de venda das esta-
tais do setor elétrico. 

A primeira vitória dos eletricitários, em janeiro, se deu com a decisão da Justiça 
Federal de Pernambuco, que suspendeu os efeitos do artigo 3º da MP 814/17, dispo-
sitivo que tratava da retirada da Eletrobras do Programa Nacional de Desestatização 
(PND). 

Ainda no mês de janeiro, foi realizado o 27º Seminário de Planejamento do CNE 
com a presença massiva de lideranças sindicais de todo o Brasil, em que aspectos po-
líticos, econômicos e jurídicos do cenário atual foram debatidos, além da definição de 
estratégias para travar a privatização das estatais elétricas.

Para articular uma resistência integrada à tentativa de 
privatização da Eletrobras, em fevereiro, parlamentares 
de oito frentes que tratam da luta pela soberania energé-
tica e contra o desmonte das estatais decidiram unificar o 
conjunto delas, mas sem eliminar a atuação específica de 
cada uma. A união das Frentes permitiu o fortalecimen-
to da oposição no enfrentamento à entrega da Holding e 
suas subsidiárias.
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PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS 

Parlamentares e representantes do CNE reuniram-se com o presi-
dente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para entregar um pe-
dido de urgência para inclusão do projeto de referendo sobre a venda 
da Eletrobras (PDL 948/01). O PDL determina que o processo de priva-
tização da Eletrobras só poderá ser concluído depois do referendo da 
sociedade.

Em Brasília, mais de 700 manifestantes que estavam reunidos no Fó-
rum Alternativo Mundial da Água (FAMA) se uniram em frente à sede 
da Eletrobras na luta contra a privatização da maior estatal elétrica da 
América Latina, na defesa da segurança energética, da soberania nacio-
nal e das águas.

Em março, o STIU-DF protocolou denúncia na Comissão de Valores 
Imobiliários (CVM) contra ato lesivo ao patrimônio da Eletrobras. A re-
presentação teve como base diversas reportagens que circularam nos 
meios de comunicação. A publicação “o xadrez da venda da Eletrobras”, 
apontava que a venda consistia em jogar dívidas na Eletrobras, “deixan-
do as distribuidoras limpas para serem vendidas de graça”.

Sindicalistas, trabalhadores e o Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra realizaram, em Brasília, um grande ato em de-
fesa das distribuidoras de energia elétrica controladas pela Ele-
trobras. A ação teve como objetivo barrar a Assembleia Geral dos 
Acionistas que deliberou pela aprovação da privatização de seis 
distribuidoras do Norte e Nordeste.

Após oito meses do anúncio da privatização da Eletrobras e uma 
batalha diária contra a entrega da maior estatal elétrica da América 
Latina à iniciativa privada, para dar continuidade à campanha na-
cional “Energia Não é Mercadoria” e reafirmar o compromisso dos 
trabalhadores e trabalhadoras na defesa da Eletrobras e suas con-
troladas, os eletricitários, com amplo apoio de movimentos popula-
res, realizaram uma forte paralisação no dia 16 de abril. 

Representando a categoria dos eletricitários, a dirigente Fabiola 
Antezana do STIU-DF e o economista Gustavo Teixeira do Dieese de-
bateram em audiência na comissão especial da Câmara dos Deputa-
dos o projeto de privatização da Eletrobras (PL 9463/18). Na ocasião 
os participantes destacaram que venda da empresa vai elevar o preço 
das tarifas de energia pagas pelos consumidores brasileiros.

Sem força para 
privatizar a Eletro-
bras, o MME tentou 
desmoralizar a esta-
tal nas redes. No mês 
de maio, o Ministério 
desencadeou uma 
campanha publicitá-
ria para depreciar a 
empresa e seus traba-
lhadores. Para a reti-
rada da publicidade 
enganosa das redes 
sociais, o STIU-DF 
ajuizou uma ação po-
pular. 
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Um ano depois da reforma trabalhista

Ações de luta contra o retrocesso

Tribunal decide em apoio à demissão em massa

Em julho, a reforma trabalhista 
completou um ano. Mesmo com o 
rebaixamento de direitos, não hou-
ve aumento significativo no núme-
ro de admissões, como defendia o 
governo Temer. As aplicações ju-
rídicas de grande parte das novas 
regras ainda não foram pacificadas 
e a regulamentação de diversos 
trechos da Lei não está completa.  
Em dezembro, o presidente eleito 
disse que pretende fazer uma nova 
reforma trabalhista, flexibilizando 
ainda mais as regras de contratação. “É horrível ser patrão no Brasil”, disse Jair Bolso-
naro. O fato é que, ser trabalhador com menos direitos está muito longe de ser bom.

Com o objetivo de discutir as 
inconstitucionalidades na refor-
ma trabalhista e a proposta de 
alteração na Previdência pelo 
governo de Michel Temer, o Con-
selho Federal da OAB promoveu 
em setembro o IV Congresso 
Nacional de Direito Sindical, em 
Belo Horizonte (MG). Dirigentes 
sindicais do STIU-DF participam 
do evento.

Após a reforma trabalhista, o presiden-
te do Tribunal Superior do Trabalho (TST), 
Ives Gandra, defensor das alterações na 
CLT, decidiu em janeiro que as entidades 
sindicais não poderiam mais intervir nos 
casos de demissão em massa. O magistrado 
reverteu uma decisão de 2ª instância que 
havia anulado a demissão de 150 professo-
res de uma universidade particular. 

TRABALHO E PREVIDÊNCIA

Reforma da Previdência

A onerosa previdência
dos militares 

Previdência ainda ameaçada
Ao longo de 2018, o governo Temer simulou de várias formas que aprovaria 

a reforma da Previdência. Foi simulação porque com a intervenção militar em 
andamento no Rio de Janeiro, a proposta de reforma não pode sair do papel. É 
uma questão constitucional. É intervenção ou reforma. Além disso, Temer não 
dispunha do quorum qualificado de 308 parlamentares para alterar a Constitui-
ção. Chegou a propor a concessão de vantagens a ruralistas, a suspensão de dívi-
das de empresários, a liberação de cerca de R$ 10 bi em emendas parlamentares, 
indicou que igualaria as regras de aposentadoria de agentes penitenciários a 
dos policiai federais e legislativos. Ainda sim, deputados e senadores em final 
de mandato, que concorriam à reeleição ou a outros pleitos, não quiseram se 
indispor com as suas bases.

Em janeiro, o site Exame publicou que o custo 
com a previdência dos militares pesa 16 vezes mais 
do que a de segurados do INSS. Segundo a matéria, 
o déficit por cada militar foi de R$ 99,4 mil em 2017, 
ante R$ 6,25 mil no INSS. 

Centrais sindicais fizeram em novembro grande 
ato em defesa da Previdência Social. No encontro 
houve exposição de sindicalistas chilenos sobre o 
modelo de capitalização que foi implantado no país 
durante a ditadura militar de Augusto Pinochie e 
não deu certo. Hoje, o governo de direita de Sebas-
tián Piñera quer rever esse sistema. Isso porque as 
pessoas estão empobrecendo após se aposentar. A 
maioria das aposentadorias pagas representa cer-
ca de 50% do salário mínimo no País. Ainda sim, a 
equipe econômica do presidente eleito, Jair Bolso-
naro (PSL), pretende implementar o modelo no Bra-
sil.
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Futuro do Ministério do 
Trabalho é incerto

Acidentes de trabalho

A fiscalização contra os abusos nas relações de trabalho e, inclusi-
ve, ao trabalho escravo e infantil, está em cheque no Brasil. Isso por-
que o futuro do Ministério do Trabalho no governo de Jair Bolsonaro 
é incerto. Aquele que será o chefe do Executivo a partir de 2019 disse, 
no início de novembro, que iria extinguir a pasta.

Em outubro, o dirigente sindical do STIU-DF, Alairton Gomes, foi 
entrevistado pelo Jornal de Brasília para falar sobre o alto índice de 
acidentes de trabalho no DF. Segundo a matéria, oito trabalhadores se 
machucam todos os dias. De 2012 a 2017 foram registrados mais de 35 
mil acidentes de trabalho no DF. Destes, 158 trabalhadores perderam 
a vida.

 SAÚDE E FUNDOS DE PENSÃO

Vitória nos planos de saúde de estatais

Dirigentes denunciam
resoluções de Temer

Fim do voto de qualidade nos 
fundos de pensão

Plano BD da Faceb

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público 
(CTAS) da Câmara dos Deputados aprovou em novembro o PDC 
956, de autoria da deputada Érika Kokay (PT-DF), que suspende re-
soluções do governo Temer que limitam direitos dos trabalhadores 
em planos de saúde nas estatais. As resoluções 22 e 23 excluem 
aposentados dos planos de saúde, cobram mensalidade para cada 
integrante da família e limitam a cobertura somente aos filhos até 
24 anos que estejam cursando nível superior.

Em setembro, representantes de várias entidades sindicais, en-
tre elas o STIU-DF, protocolaram no Ministério Público do Traba-
lho (MPT), denúncia sobre as resoluções 22 e 23, que resultam em 
mudanças radicais nos planos de saúde dos empregados e aposen-
tados de empresa públicas.

O substitutivo ao PLP 268/16, que altera as regras de gover-
nança dos fundos de pensão, foi aprovado na Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania (CCJC) da Câmara dos deputados em 
novembro. Entre outras coisas, a proposta acaba com o voto de 
qualidade, que limita a representação dos participantes na go-
vernança dos fundos de pensão. A proposta segue para o plená-
rio e precisará retornar ao Senado.

O STIU-DF apresentou em setembro um conjunto de medidas 
para solucionar o problema do déficit do plano BD da Faceb, pre-
servando o benefício vitalício dos trabalhadores, aposentados e 
pensionistas da empresa. A proposta contempla a manutenção 
do plano BD, com o equacionamento de 50% do déficit referente 
a 2017 e a negociação de alterações regulamentares visando o 
“enxugamento” do plano em relação a alguns benefícios não-pro-
gramados, como pecúlio por morte, auxílio-reclusão e outros.

Terceirização irrestrita

Fim do concurso para pessoas
com deficiência

Desemprego nas alturas

Os deputados da Frente Parlamentar Evangélica, uma das principais 
bancadas de apoio a Jair Bolsonaro (PSL) no ano que vem, divulgaram 
no início de novembro um manifesto no qual propõem intensificar a 
terceirização da mão de obra em empresas públicas. A medida pode pio-
rar a qualidade dos serviços prestados aos brasileiros.

Michel Temer editou, no início de novembro, o 
decreto 9.546/18, que põe fim as provas adaptadas 
para pessoas com deficiência em concursos públicos 
e outros processos seletivos a serem feitos pelo go-
verno federal. Além disso, define que os critérios de 
seleção serão os mesmos das pessoas que não pos-
suem deficiência.

A taxa de desem-
prego no Brasil re-
gistrou a maior mar-
ca desde quando a 
Pesquisa Nacional 
por Amostragem 
(Pnad) começou, em 
2012. Segundo di-
vulgou o IBGE em 
fevereiro, o índice 
foi de 12,7%.
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Novo Congresso

Doações de campanha a Filho

Pinto continua?

Estatal ou pública? 

Saneamento em risco

Eleição dos delegados sindicais

Diretoria do STIU-DF toma posse 
para o triênio 2018-2021

Os eletricitários da base STIU-DF em Brasília, Serra 
da Mesa e Gurupi elegeram em setembro, para represen-
tar as trabalhadoras e trabalhadores da CEB, Eletronor-
te, Eletrobras, Furnas e ONS nos próximos três anos. Ao 
todo, foram eleitos 30 delegados e delegadas que serão o 
elo entre a categoria entidade sindical.

Eleita em maio, a diretoria do STIU-DF tomou pos-
se em cerimônia realizada no clube da Associação dos 
Empregados da Eletronorte (Aseel) no mês de julho. Os 
dirigentes sindicais vão atuar no triênio 2018/2021 re-
presentando a categoria eletricitária em Brasília, Serra 
da Mesa e Gurupi.

Na ocasião, a nova diretoria do STIU-DF reafirmou o 
compromisso na luta contra o processo de privatização 
da Eletrobras e a defesa dos direitos dos trabalhadores e 
trabalhadoras.

Secretaria de privatização
O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, confir-

mou em novembro que o governo do presidente eleito, 
Jair Bolsonaro (PSL), terá uma Secretaria de Privatiza-
ções para acelerar o programa de venda das empresas 
públicas brasileiras.

Mais rigor contra o feminicídio
Em dezembro, a Câmara dos Deputados endureceu a 

pena para o crime de feminicídio contra a mulher em 
função da condição do sexo feminino. O Código Penal 
prevê reclusão de 12 a 30 anos para esse crime. Pela pro-
posta aprovada, a pena aumenta de 1/3 a metade, caso o 
crime venha a ser cometido após o descumprimento de 
medida protetiva da Lei Maria da Penha.   

A renovação da Câmara dos Deputados na eleição passada foi uma das maiores. Re-
presentou 53,4%. Dos 513 parlamentares, 274 são nomes novos. Porém, uma parcela 
significativa dos eleitos defende ideias retrógradas como pena de morte, redução da 
maior idade, armamento da população e retirada de direitos da classe trabalhadora. 
No Senado, a renovação foi ainda maior. Dos 32 senadores que tentaram renovar seus 
mandatos, apenas oito conseguiram. Assim como na Câmara, uma parcela significati-
va defende pautas retrógradas.

Empobrecimento da população
Mais de 61 milhões de brasileiros ficaram inadim-

plentes em julho deste ano e não conseguiram pagar as 
suas contas básicas, como luz, água e gás. As causas são 
o desemprego e a recessão econômica. É o que revelou 
a pesquisa do Serasa Experian divulgada em setembro.

O presidente da Eletrobras, Wilson Pinto Junior, e o ex-presidente da Chesf, Sinval 
Gama, retribuíram suas nomeações com generosas contribuições para a campanha a 
deputado federal do ex-ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. Ambos 
doaram R$ 20 mil para Filho. O ex-presidente da Petrobras, Pedro Parente, e o ex-pre-
sidente da EPE, Luiz Augusto Nóbrega Barroso, também fizeram doações generosas ao 
ex-ministro. Os dois doaram mais R$ 35 mil.    

Paulo Guedes, futuro ministro da Economia em 2019, recomendou a Jair Bolsonaro 
em novembro a permanência do atual presidente da Eletrobras, Wilson Pinto. Consi-
derado o pior presidente da estatal, Pinto é pessona non grata pelos trabalhadores e 
trabalhadoras do setor elétrico, dirigentes sindicais e também políticos de vários parti-
dos, embora seja apoiado por setores do PSDB devido a sua agenda privatista.  

Dirigentes sindicais do setor de energia, água e saneamento de vários estados do 
País, que compõem o Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE), se reuniram no STIU-
-DF em novembro para discutir como as estatais poderiam se tornar de fato empresas 
públicas, com controle efetivo da sociedade. O objetivo disso é evitar que governos fa-
çam a utilização política dessas empresas, empregando qualquer pessoa ou até mesmo 
com o propósito de privatizá-las.  

Segundo dados recentes do Ministério das Cidades, 48% da população brasileira não 
têm coleta de esgoto. E as cidades que possuem apenas 45% fazem o tratamento dos de-
jetos antes de serem devolvidos ao meio ambiente. Com a MP 844, que privatiza o setor 
de saneamento básico, essa realidade deve continuar. Essa proposta isola ainda mais as 
cidades pobres porque as empresas privadas não vão fazer investimentos nessas locali-
dades, uma vez que a população carente não conseguirá pagar contas de água e esgoto 
elevadas. Além disso, a MP cria inseguranças jurídicas, interfere nas esferas municipal 
e estadual, assim como vai na contramão do que vem acontecendo no mundo.


