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Consciência de classe 
para avançar e 

conquistar
2021 foi um ano de muitas lutas para 

os eletricitários do Distrito Federal, de 
Serra da Mesa-GO e Gurupi-TO, ainda 
em meio as turbulências da pandemia 
que continuou nos obrigando a manter 
uma nova realidade de trabalho, cheias 
de protocolos sanitários e muitos ainda 
no teletrabalho, como em 2020, mas fi-
nalmente as vacinações se iniciaram no 
2º trimestre, mesmo que com grandes 
atrasos, salvando muitas vidas, entretan-
to outras não tiveram essa oportunidade 
como é o caso do companheiro Wandyr, 
trabalhador da Eletronorte e dirigente 
sindical do STIU-DF por muitos anos, 
além de tantos outros nas nossas bases. 
Ficamos muito tristes com essas despe-
didas de forma tão precoce e inesperada, 
mas seguimos lutando ainda mais como 
forma de homenagear quem se foi.

O Sindicato e a categoria enfrentaram 
bravamente o processo de privatização 
da Eletrobras e da CEB, e apesar da 
forte resistência dos trabalhadores, não 
conseguimos impedir a entrega da CEB 
Distribuição. O governo Ibaneis, apoia-
do pela política privatista de Bolsonaro, 
levou a leilão uma das melhores dis-
tribuidoras de energia elétrica do país. A 
Neoenergia assumiu a gestão da empresa 
em março e, desde então, trabalhadores 
e população já sentem os efeitos nefastos 
dessa política de destruição. 

Na Eletrobras, chegamos a mais um 
final de ano com muita bravura, unidade 
e resistência, impedindo a concretização 
da privatização da estatal. 

No que se refere aos direitos trabalhis-
tas dos eletricitários e eletricitárias, 
apesar da voracidade das empresas em 
destruir as conquistas históricas dos 
trabalhadores, conseguimos manter 
cláusulas fundamentais para a proteção 
da categoria.

Em 2022, é certo que haverá muitos 

outros ataques contra a classe trabalha-
dora e contra o patrimônio público. 
Desta forma, é essencial que todos e 
todas fortaleçam a entidade sindical, se 
mobilizem e lutem juntos para impedir 
mais retrocessos. No próximo ano temos 
a chance de romper com a política geno-
cida, fascista e entreguista que hoje está 
à frente da nossa nação. 

As eleições gerais é uma oportuni-
dade para retomarmos o poder com uma 
gestão popular, de distribuição de renda e 
ampliação de direitos. É obrigação de cada 
trabalhador e trabalhadora se apossar 
do seu direito ao voto e dizer um basta 
a essa política da fome, do desemprego 
e da morte.

Somente com unidade, mobilização, 
consciência de classe e fraternidade po-
deremos ter de fato um ano novo próspe-
ro, justo e igualitário. 
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Em agosto de 2021 nos despedimos do 
nosso companheiro de luta, Wandyr 
de Oliveira Ferreira. Trabalhador da 
Eletronorte, sempre disposto e atento 
à luta sindical, foi eleito pela categoria 
eletricitária para a décima direção do 
sindicato, em 2012, permaneceu na di-
retoria da entidade até junho de 2021. 
Em memória de Wandyr, que deixa um 
legado de luta, de comprometimento 
com a categoria, com as causas sociais e 
comunitárias, e de todas as trabalhado-
ras e trabalhadores que se foram pre-
cocemente seguimos em luta.
Wandyr, presente!

http://facebook.com/sindicato.urbanitarios 
http://instagram.com/urbanitariosdf 
http://twitter.com/urbanitariosdf
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Privatizar faz mal para o DF

Pressão

Mobilização e unidade em defesa da Eletrobras pública 

Na CEB, apesar da forte resistência dos trabalhadores, não conseguimos 
impedir a privatização. O governo Ibaneis, apoiado pela política privatista 
de Bolsonaro e contando com a mídia local, parte do parlamento, setores do 
Judiciário e Tribunal de Contas do DF, levou a leilão uma das melhores dis-
tribuidoras de energia elétrica do país. 

O Sindicato e a categoria enfrentaram bravamente esse processo, mobi-
lizando a população, as redes sociais, os movimentos populares e os parla-
mentares progressistas. Várias ações judiciais e denúncias no Ministério Pú-
blico foram protocoladas. Lutamos o bom combate, mas venceu a obsessão 
do GDF pela entrega de patrimônio público. 

Com a transferência do controle para a Neoenergia, os trabalhadores e a 
população do Distrito Federal já sentem os impactos do desmonte que pre-
cedeu a privatização da estatal. Até dezembro de 2021, mais de 200 empre-

gados deixaram a empresa. A pressão e ameaça de demissões constituem a principal causa desses desligamentos. Em relação 
à prestação de serviço aos consumidores, a Neoenergia vem registrando altos índices de reclamações na Aneel (Agência 
Nacional de Energia Elétrica) e no Procon-DF. Em contraste à queda da qualidade, os lucros da empresa só sobem.

Para acelerar a privatização da Eletrobras, a direção da empresa tem pressionado os trabalhadores e trabalhadoras para 
anteciparem o balanço de 2021, bem como outras etapas internas do processo de desestatização. O Coletivo Nacional dos Ele-
tricitários tem denunciando essas práticas de assédio moral e para apurar as ações de coação abriu um canal de escuta para 
receber denúncias da categoria. O canal foi disponibilizado no site da campanha Salve a Energia (www.salveaenergia.com.
br/escuta-digital).

No Tribunal de Contas da União (TCU), foram apuradas graves irregularidades no processo de privatização da Eletrobras. 
Com isso, o TCU decidiu acatar o pedido de vistas do ministro Vital do Rêgo para análise do processo, dessa forma a decisão 
sobre o caso ficou para 2022. Esse resultado foi uma vitória para a luta dos eletricitários e eletricitárias do Sistema Eletrobras 
que conseguiram, mais uma vez, adiar o desmonte da estatal.

O ano de 2021 foi de muita luta, articulação e mobilização contra a 
privatização da Eletrobras pública. O governo federal e a direção da 
empresa se movimentaram de todas as formas para efetuarem a en-
trega da maior estatal da América Latina à iniciativa privada. 

Nos meses de maio e junho, assistimos a vergonhosa votação da 
MP 1031/2021 no Congresso Nacional, com discursos vazios e inte-
resseiros, defendendo o fim da soberania nacional e da segurança 
energética no país. Ao mesmo tempo, vimos parlamentares atuando 
fortemente na defesa da Eletrobras pública e da população brasileira. 

A categoria eletricitária promoveu várias manifestações em fren-
te ao Congresso Nacional na luta contra a privatização da Eletrobras.
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Em 2021, a atuação do STIU-DF no 
Operador Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS) garantiu a implantação do trabalho 
em home office para um elevado número 
de trabalhadores, reduzindo considera-
velmente a exposição da categoria a Co-
vid-19. 

Além disso, os esforços da luta na data 
base garantiram a reposição da inflação 
para 95% dos trabalhadores e de um abo-
no para os demais. Mesmo diante das di-
ficuldades, o STIU-DF foi protagonista na 
Intersindical ONS em uma negociação 
na ANEEL para viabilizar melhores con-
dições de trabalho e do orçamento para 
o Operador através da Consulta Pública 
070/21.

Com a entrada em operação da CEB 
Iluminação Pública e Serviços (CEB IPES) 
em março de 2021, a primeira luta do 
STIU-DF foi pela garantia de convocação 
de todos os classificados, já que arbitrária 
e irregularmente, o presidente da Com-
panhia impediu o ingresso de mais de 30 
aprovados no Processo Seletivo Interno. 

O Sindicato ingressou com ação judi-
cial e espera a solução para os primeiros 
meses de 2022. Após vários embates, o 
ACT foi firmado com a CEB IPES em julho 
de 2021, garantindo a permanência da 
grande maioria das cláusulas. Nova cam-
panha salarial já se iniciará em janeiro de 
2022, já que a data-base ficou para 1°de 
março.

Neste mês de dezembro, após dura 
negociação, o STIU-DF conseguiu reno-
var o Acordo Coletivo de Trabalho dos 
profissionais da Equatorial, garantindo a 
reposição da inflação para todos os tra-
balhadores da Equatorial holding, Equa-
torial Transmissão, Transmissão Pará e 
Transmissão Maranhão, bases ligadas à 
base DF.

 Além disso, aumentamos significati-
vamente o número de filiados durante a 
data base, demonstrando a confiança no 
trabalho desempenhado pela direção do 
sindicato nas negociações com a empre-
sa.

 CAMPANHA SALARIAL

Com a transferência de controle da CEB 
Distribuição, ocorrida em março de 2021, 
os trabalhadores foram transferidos para 
o quadro da Neoenergia Brasília. Com essa 
nova realidade da categoria, o foco do Sin-
dicato passou a ser a luta em defesa dos 
empregos, dos direitos dos trabalhadores e 
da saúde e segurança. 

Essa foi a lógica do Acordo Coletivo de 
Trabalho aprovado em abril de 2021, onde 
a categoria conseguiu manter a maioria das 
suas cláusulas históricas, além da perma-
nência da estabilidade até março de 2022. 

De fato, a principal luta em 2022, es-
pecificamente a partir de abril, será frear 
qualquer tentativa de demissão arbitrária. 
A defesa de uma PLR justa, dos direitos ga-
rantidos no ACT e avanços na data-base de 
novembro também exigirão muita mobili-
zação e unidade dos trabalhadores. Essas 
batalhas podem ser vencidas, sobretudo, 
com a união da categoria e fortalecimento 
do Sindicato.

Na Eletronorte, o STIU-DF iniciou o 
ano lutando contra as demissões injustas. 
Com atuações jurídicas e administrativas, 
a entidade ganhau várias liminares impe-
dindo os desligamentos sem justa causa. 
No entanto, a empresa recorreu em cada 
processo e alguns meses depois infeliz-
mente conseguiram rever as liminares 
com a decisão colegiada dos Desembarga-
dores na 2ª instância no TRT. 

Esse foi um momento de grande per-
da técnica e para as lutas, trazendo uma 
grande perda profissional e pessoal para 
os trabalhadores atingidos. A Eletrobras 
tem feito uma gestão pensando na priva-
tização realizando demissões, retirando 
direitos de ACT/PLR e venda de ativos.

Em uma decisão bastante difícil e 
exaustivamente debatida nas assem-
bleias dos sindicatos que compõe o 
CNE, após oito meses de prorrogação 
do ACT, os eletricitários, por maio-
ria, deliberaram por aceitar a pro-
posta para fechamento do Acordo 
Coletivo de Trabalho das empresas 
Eletrobras.

O ACT 2020/2022 tem vigência 
de 24 meses e contempla a renova-
ção quase integral das vantagens 
e benefícios existentes, duramente 
conquistados ao longo de anos e que 
vêm sendo sistematicamente ataca-
dos desde o governo Temer e espe-
cialmente por este atual governo.

Em Furnas, Eletrobras e Eletro-
norte, a luta também foi por uma 
PLR justa, contra a implantação da 
CGPAR nos Plano de Saúde, e prin-
cipalmente contra a privatização da 
Eletrobras, sendo esta a luta princi-
pal e mais dura.

Atuação sindical garante 
orçamento e reposição da 

inflação à categoria do ONS

Ação judicial reivindica 
ingresso de classificados 

da CEB IPES

Categoria da 
Equatorial renova 

ACT e sindicato 
amplia filiações 

Neoenergia Brasília: 
ACT aprovado 

mantém estabilidade 
até março de 2022
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No mês de maio foi realizada as eleições para a 
Diretoria Colegiada e o Conselho Fiscal do STIU-DF.
Devido às condições impostas pela pandemia de 
Covid-19, a entidade realizou pela primeira vez eleições 
na modalidade virtual.

A nova diretoria tomou posse no mês de julho. Os 
dirigentes sindicais vão atuar no triênio 2021/2024 
representando a categoria eletricitária em Brasília, 
Serra da Mesa e Gurupi. 

Os eletricitários e eletricitárias filiados à base STIU-DF em Brasília, Serra da Mesa e Gurupi elegeram no mês de setembro os 
delegados e delegadas sindicais para representar a categoria da CEB IPES, Neoenergia, Eletronorte, Eletrobras, Furnas, Equatorial e 
ONS nos próximos três anos. A posse dos 23 candidatos eleitos foi realizada na sede da entidade sindical no dia 8 de outubro.

 ELEIÇÕES

Diretoria do STIU-DF
toma posse para o 
triênio2021/2024

Eleição dos delegados e delegadas 
sindicais do STIU-DF
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