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Grupo Toque de Salto durante apresentação na CEB (SIA)
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estatutárias e 
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EDITORIAL
Projeto Viva a Arte 
levou lazer e cultura 

à categoria
Superou as expectativas o sucesso do Proje-

to Viva a Arte, promovido no segundo semestre 
pelo STIU-DF, com apoio da Eletronorte, Eletro-
brás, CEB e ONS. Foram mais de 20 apresen-
tações musicais e teatrais, que tiveram como 
palco o auditório da Eletronorte, CEB (SIA) e 
ONS. Em todas, um bom público prestigiou 
artistas como o Grupo Toque de Salto, Miquéias 
Paz, Sandra Duailibe, Antônia Vilarinho, Cláudio 
Falcão, Brazilian Blues Band, Afonso Gadelha, 
Célia Rabelo,  Banda Coisa Nossa, Choro Som 
Brasília, Marakamundi, Banduirá e Leonel 
Laterza. Quem gosta de samba, rock, blues, 
forró, MPB e música instrumental não teve do 
que reclamar, pois os organizadores incluíram 
todos esses ritmos na programação. A “prata 
da casa” também foi prestigiada na Eletronorte, 
com a apresentação de João Roberto.

O êxito desta edição do Viva a Arte certa-
mente criou a expectativa de continuidade do 
projeto. Os organizadores prometem superar as 
falhas e aperfeiçoar o projeto como um todo.

Aguardamos o Viva a Arte 2008!

V CONURB-DF 
encerrou com sucesso 
mais um ano de lutas

D
ois mil e sete está chegando ao fim e é 
hora de o Sindicato prestar contas das 
lutas e ações empreendidas neste ano. 
Este jornal foi editado com este objetivo e 
destaca as principais notícias do segundo 

semestre. Uma boa parte do jornal é dedicada ao V 
CONURB-DF, ocorrido no início de dezembro, evento 
que encerrou com êxito todo o trabalho feito neste ano. 
O V Congresso dos Urbanitários no Distrito Federal 
representou um importante momento de reflexão e 
avaliação na trajetória de lutas da nossa categoria. Além 
disso, demonstrou, mais uma vez, a representatividade 
do STIU-DF no meio sindical, no movimento popular,  
no parlamento e no conjunto das forças que lutam pela 
transformação da sociedade  e pelo socialismo.

As saudações proferidas na abertura do evento 
pelos companheiros Geraldo Magela (deputado federal 
PT-DF), Paulo Tadeu (deputado distrital PT-DF), Chico 
Leite (deputado distrital, líder do PT na Câmara Legis-
lativa), Chico Vigilante (ex-deputado distrital e atual 
presidente do PT-DF), Edmilson (Movimento Popular – 
Cidade Estrutural) e Clóvis Scherer (supervisor técnico 
do Escritório Regional – DF do DIEESE) enfatizaram a 
coerência, combatividade, independência e importância 
histórica da atuação dos urbanitários nos cenários local, 
nacional e setorial. 

De fato, o nosso Sindicato vem, ao longo de seus 
23 anos de existência e a cada mandato, contribuindo 
efetivamente com a luta dos trabalhadores e com a 
transformação da sociedade brasileira, seja na defesa 
da democracia, da soberania nacional, do desenvolvi-
mento sustentável e da dignidade dos trabalhadores, 
seja no ataque às políticas neoliberais de privatização, 
desemprego e flexibilização de direitos trabalhistas. 

É preciso que se registre, porém, que a construção 
desse caminho somente se tornou possível pelo grau 
de comprometimento, maturidade e consciência política 
da nossa categoria, que, por vezes, fez-se representar 
por companheiros que fizeram história no STIU-DF.  O 
V CONURB-DF homenageou um desses companheiros, 
Pedro Araújo Alves.

Com a realização do V CONURB-DF, praticamente 
encerramos a agenda de trabalho deste ano, mas con-
tinuamos na entidade atendendo e encaminhando as 
demandas da categoria. Queremos desejar a todos os 
trabalhadores urbanitários um fim de ano tranqüilo, com 
muita saúde e paz, e que estejamos juntos novamente 
em 2008, lutando e garantindo conquistas.

... e de Antônia Vilarinho no ONS

O humor de Cláudio Falcão na Eletronorte...

Fotos: arquivo STIU-DF
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STIU-DF presente no 
7.º Encontro Nacional dos Urbanitários

O STIU-DF, representado 
pelos dirigentes Ernane 
Alencar, Mauro Marti-
nelli, Jeová Pereira e 

Márlon Celestino, participou do 
7.º Encontro Nacional dos Urba-
nitários, promovido pela FNU-CUT 
de 7 a 9 de agosto último em 
Salvador, Bahia. Cerca de 140 
delegados, representando 33 
sindicatos de todo o Brasil, esti-
veram presentes no evento.

O 7.º ENU teve o propósito de 
avaliar as políticas públicas do 
setor de energia e saneamento, 

conhecer o que está ocorrendo 
em relação à implementação de 
seus marcos regulatórios e apre-
sentar, neste contexto, propostas 
concretas. 

Aprofundar o debate sobre 
matriz energética para subsi-
d ia r  a  e laboração da pro-
posta dos trabalhadores(as) 
urbanitários(as); realizar 4 se-
minários com temas específicos 
– energias fósseis, hídricas, tér-
micas e bioenergia; realizar, após 
seminários específicos, Seminário 
Nacional de Matriz Energética 

e criar Grupo de Trabalho para 
sistematizar a proposta de ma-
triz energética foram algumas 
das propostas aprovadas pelos 
delegados. Campanhas pelo fim 
da Empresa de Referência e da 
CCE-09 e CCE-10, articulada com 
a CUT, foram outros encaminha-
mentos importantes tirados no 
7.º ENU. Os delegados aprovaram 
ainda a realização de campanha 
em defesa do controle social 
sobre as agências reguladoras e 
elaboração de um novo modelo 
de regulação setorial.

Foto: STIU-DF

Campanha pelo retorno da 
aposentadoria especial 

para os eletricitários
O 7.º ENU aprovou a realização de campanha pelo retorno da apo-

sentadoria especial para os trabalhadores eletricitários. A decisão se deu 
poucos dias depois da edição da Portaria n.º 295, de 3 de agosto de 2007, 
que instituiu Grupo de Trabalho Interministerial (Previdência, Trabalho, 
Fazenda e Saúde, além do INSS e Fundacentro) com o objetivo de discutir 
e apresentar proposta de lei complementar para regulamentação do artigo 
15 da Emenda Constitucional n.º 20, de 15 de dezembro de 1998, que 
dispõe sobre a aposentadoria especial. 

A FNU-CUT está presente nesse processo de discussão, tendo par-
ticipado de reunião, em agosto último, nos ministérios da Previdência e 
do Trabalho, e de reunião na Fundacentro, em São Paulo, no mês de 
novembro. Como resultado das reuniões, ficou acertado que o Grupo 
de Trabalho e a FNU-CUT deverão apresentar, até o próximo dia 15 de 
janeiro, proposta de projeto de lei dispondo sobre o retorno da aposen-
tadoria especial para os eletricitários. A proposta está sendo elaborada e 
é importante que os trabalhadores fiquem atentos aos desdobramentos 
dessa questão de grande interesse para todos.

Fundos de pensão 
discutem meta 

atuarial
Durante todo este ano, a Asso-

ciação Nacional dos Participantes 
de Fundos de Pensão (Anapar) 
promoveu debates, no congresso 
da entidade e nos encontros da 
diretoria, sobre a questão da meta 
atuarial, que são os ganhos míni-
mos obrigatórios pela lei que rege 
as fundações. Esse ganho é de 6% 
ao ano para o plano BD (Benefício 
Definido), a exemplo dos planos 
Faceb e Fundação Real Grandeza. 
Porém, a queda dos juros verificada 
ao longo de 2007 tem feito com 
que algumas fundações baixem a 
meta atuarial, inclusive utilizando 
recursos do superávit.

Dirigentes tiveram curso de formação sindical
Com o objetivo de qualificar dirigentes e lideranças 

sindicais do setor elétrico para atuação no dia-a-dia 
sindical, o STIU-DF promoveu curso de formação nos 
dias 26, 27 e 28 de agosto, no Cesir Contag (foto). O 
evento pretendeu ainda  potencializar o debate das 
políticas e ações frente às mudanças e às novas formas 
de organização, com liberdade e autonomia.

História das empresas, análise de conjuntura, o 
sindicato e as concepções sindicais no Brasil, origens, 
estrutura e organização da CUT e os desafios para o 
movimento sindical frente às transformações no mundo 
do trabalho foram alguns dos temas desenvolvidos no 
curso por educadores da Escola Centro-Oeste/CUT, 
diretores do STIU-DF e outros convidados.

Foto: arquivo STIU-DF
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V CONURB-DF “Pedro Araújo Chaves”

OSTIU-DF promoveu, no 
período de 6 a 8 de de-
zembro, o V Congresso 
dos Urbanitários do DF 

– V CONURB-DF, com o objetivo 
de discutir com a categoria uma 

extensa pauta que incluiu a re-
forma da Previdência, atuação 
política do Sindicato, o setor elé-
trico no Brasil e o papel da Aneel, 
conjuntura e reformas sindical e 
previdenciária. Mais de 60 dele-
gados acompanharam o evento, 
realizado no Cesir-Contag, Núcleo 
Bandeirante. 

A abertura do V CONURB-DF, 
realizada no dia 6 de dezembro, 
no auditório do STIU-DF, contou 
com a honrosa participação, na 
análise de conjuntura interna-
cional, nacional, local e setorial, 
dos companheiros Artur Henrique 
(presidente nacional da Central 
Única dos Trabalhadores – CUT 
Brasil), Rejane Pitanga (presi-
denta regional da CUT-DF), Chico 
Machado (Executiva do PT-DF) e 
Delman Ferreira (assessor técnico 
da Liderança do PT no Senado 
Federal).

O companheiro Chico Machado 
destacou os limites do governo 
Arruda e a necessidade de os tra-
balhadores e as forças populares 
confrontarem a política neoliberal 
do GDF com um programa de-
mocrático-popular para a cidade. 
Uma candidatura de esquerda ao 
governo local em 2010 deve sair 
no bojo dessa discussão e desse 
enfrentamento. Rejane Pitanga 
reforçou o papel da esquerda em 
2010 como alternativa à manu-

tenção do projeto neoliberal de 
Arruda e Paulo Octávio. O fortale-
cimento dos sindicatos, da CUT e 
dos movimentos populares cons-
titui um aspecto fundamental na 
consolidação desse processo.

Por sua vez, o Delman Ferreira 
enfatizou a importância da ree-
leição do presidente Lula para o 
Brasil e, particularmente, para o 
setor elétrico brasileiro. Destacou 
a retomada do planejamento 
elétrico como uma das principais 
medidas do governo. Tal estratégia 
vem possibilitando o estabeleci-
mento de políticas de investimento 
articuladas, em que se leva sem-
pre em conta diversas variáveis, 
como o crescimento econômico, a 
demanda, a matriz energética e os 
recursos naturais. Outro aspecto 
destacado pelo assessor técnico 
da Liderança do PT foi o princípio 
da universalização da energia 
elétrica que, materializado no pro-
grama “Luz para Todos”, se tornou 
em uma das mais importantes 
políticas de inclusão das últimas 
décadas no Brasil.

lutas E aVanÇOs DO 
MOVIMEntO sInDICal

O presidente da CUT Brasil, Ar-
tur Henrique, destacou os avanços 
recentes das lutas do movimento 
sindical, especialmente o reconhe-
cimento das centrais sindicais, o 
enfrentamento dos trabalhadores 
contra a Emenda 3 e a participa-
ção da CUT no Fórum Nacional de 
Previdência. Sobre esse ponto, o 

presidente nacional da CUT fez 
questão de ressaltar que a reforma 
da Previdência discutida no fórum 
traz uma agenda extremamente 
negativa, sendo necessário o seu 
enfrentamento pelos trabalha-
dores. A CUT é contrária a essa 
reforma e defende apenas ajustes 
na legislação, visando garantir o 
fim do Fator Previdenciário e a 
inclusão de novos segurados no 
sistema. 

Artur Henrique falou ainda sobre 
a IV Marcha da Classe Trabalhado-
ra, realizada em Brasília no último 
dia 5 de dezembro. Ele destacou 
que a luta unitária da CUT, Força, 
CGTB, NCST, UGT e CTB pela ra-
tificação das Convenções da OIT 
(Organização Internacional do Tra-
balho), que estabelecem o direito 
de organização e de negociação 
do trabalho no setor público (151) 
e a necessidade de justificativa 
das demissões (158) é decisiva 
para sensibilizar o parlamento e o 
governo. Para ele, é fundamental  
combater a alta rotatividade no 
emprego, assim como a terceiri-
zação e a precarização, a fim de 
garantir a valorização do trabalho. 
Artur lembrou que o saldo da gera-
ção de empregos nos últimos anos 
é positivo, ao contrário dos anos 
de devastação neoliberal, mas que 
a rotatividade é grande. Assim, 
foram assinadas dez milhões de 
carteiras, mas 8,2 milhões de 
trabalhadores foram demitidos, 
boa parcela sendo recontratada 
por salários menores. 

Além disso, segundo o presi-
dente da Central, as novas formas 
de produção e as novas tecnolo-
gias têm permitido às empresas, 
de uns dez anos para cá, ganhos 
imensos de produtividade. Esses 
ganhos poderiam ser comparti-
lhados com os trabalhadores e 
trabalhadoras por meio da redução 
da jornada. 

Finalizando, o presidente da 
CUT afirmou que, somados aos 
desafios imediatos de lutar contra 
a reforma da Previdência, pelo 
fim do Fator Previdenciário, pela 
ratificação das Convenções 151 
e 158 da OIT e pela redução da 
jornada de trabalho, estão as 
necessidades internas da organi-
zação dos trabalhadores, como a 
concretização de políticas voltadas 
à formação de novas lideranças 
sindicais e ao incremento da co-
municação classista.

Artur Henrique, presidente nacional da CUT, participou da abertura do V CONURB-DF 

Foto: arquivo STIU-DF
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Alteração estatutária 
possibilita 

ao STIU-DF postular 
ações civis públicas
O V CONURB-DF deliberou pela al-

teração dos artigos 1.º e 3.º do Estatuto 
Social do STIU-DF, incluindo dispositivos 
que tornam possível ao Sindicato postu-
lar ações civis públicas para defender o 
patrimônio das empresas contra a má 
gestão e ilegalidades.

Ainda neste tema, foi debatida a pos-
sibilidade de ampliação da base territorial 
do Sindicato. Ficou deliberada a realiza-
ção de um congresso extraordinário em 
2008, precedido de estudos técnicos e 
jurídicos, para avaliar a viabilidade da 
mudança.

Moção pela 
correção salarial dos 
recém-contratados

Os delegados do V CONURB-DF aprovaram moção 
na qual reivindicam a imediata correção dos salários dos 
trabalhadores recém-contratados. “É público e notório 
que a política de discriminação salarial, hoje praticada, 
trará sérios prejuízos tanto aos trabalhadores  quanto 
às próprias instituições, já que, em razão dos baixos 
vencimentos, muitos dos novos empregados estão se 
desligando das empresas, prejudicando a transferência 
de conhecimento e a consolidação da memória técnica. 
Ainda há o agravante da alta senioridade dos trabalha-
dores das nossas empresas,  muitos já em processo de 
aposentadoria”, ressalta o texto aprovado.

PlANO De lUtAs
A última parte do V CONURB foi dedicada à discussão 

e aprovação do plano de lutas e das ações da entidade 
até o próximo congresso. São 37 pontos que incluem, 
entre outros:

• prosseguir no debate sobre a reforma da Previdência 
visando à implementação dos ajustes propostos pela CUT 
no Fórum Nacional de Previdência;

• lutar pelo fim do Fator Previdenciário;
• lutar pelo retorno do direito à aposentadoria especial 

para os trabalhadores que desenvolvem atividades de risco 
no sistema elétrico;

• ampliar e intensificar o processo de formação previ-
denciária de dirigentes e categoria;

• articular ações visando garantir a eleição de represen-
tantes comprometidos com os interesses de participantes 
e assistidos nos conselhos e direções das fundações de 
previdência;

O plano de lutas completo está disponível no site do stIu-DF.

Ações aprovadas
• Realizar plenária dos urbanitários para 

debater a reforma da Previdência;
• realizar seminário para debater a ter-

ceirização nas empresas;
• realizar a eleição de representantes 

dos trabalhadores para a diretoria da 
Faceb;

• realizar seminário para debater o pa-
pel da Aneel e a questão tarifária;

• realizar o VI Congresso dos Urbanitá-
rios no DF (Extraordinário) em 2008, 
visando ao debate sobre a ampliação 
da base territorial do STIU-DF.

Congresso homenageou Pedro Araújo Chaves
PEDRO ARAÚJO CHAVES, o Pedro Araújo, ou simplesmente “Pedrão”, como era 

conhecido, foi fundador da Associação Profissional dos Eletricitários do Distrito Federal, 
que, mais tarde, culminou na criação do STIU-DF. Compôs a primeira diretoria e exerceu 
vários outros mandatos na entidade. Além disso, Pedro Araújo participou da reorganização 
do movimento sindical no DF e no País, sendo um dos fundadores das Intersindicais de 
Furnas e Eletronorte e do hoje Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE). Foi diretor da 
Central Única dos Trabalhadores e filiado ao PT e ao PSTU no Distrito Federal. Teve 
participação ativa no processo de redemocratização do País. No início da década de 
80, Pedro contribuiu para a organização e reorganização de várias categorias de tra-
balhadores no DF e em outros estados, além de atuar destacadamente no Movimento 
Popular, notadamente na organização de associações de moradores em Taguatinga, 
Ceilândia, Samambaia e outras.

Pedro Araújo nasceu em 29 de junho de 1953, na cidade de Vitorino Freire, MA, vindo 
a falecer no dia 8 de novembro deste ano, em Brasília. Deixou esposa e três filhos.

Os urbanitários do DF prestaram a devida homenagem àquele que foi um de seus mais aguerridos dirigentes, 
dando seu nome ao V CONURB-DF.
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Embora a aprovação da contraproposta final da 
empresa não tenha sido unânime, os trabalhadores 
da CEB demonstraram mais uma vez maturidade po-
lítica ao avaliar que a recusa, naquele momento, não 
garantiria avanços e que o resultado de um eventual 
dissídio coletivo seria imprevisível. É importante res-
saltar que o ganho real de salário e a manutenção das 
conquistas por dois anos se tornaram possíveis graças 
à mobilização da categoria, que, além de contribuir 
nos debates em torno da pauta e das negociações, 
participou maciçamente das assembléias.

A lição que ficou desta campanha salarial é signi-
ficativa: a votação dividida da última assembléia não 
deixou dúvidas sobre o quanto é soberana a vontade 
da categoria que, se avaliar pertinente e razoável, 
poderá até mesmo não seguir os encaminhamentos 
do Sindicato.

O momento agora é de união e de nos prepararmos 
para os futuros embates, sobretudo o da PLR 2007. 
Para isso, é imprescindível mantermos a mobilização 
iniciada nesta campanha salarial, acumulando forças 
para construir mais uma vitória.

Campanha salarial 2007

CEB

Ganho real de salário e manutenção 
do ACT por dois anos foram as 

principais conquistas desta data-base

stIU-DF na luta contra 
a terceirização na CeB

O Tribunal de Contas do DF, por meio de 
sucessivas representações do STIU-DF,  tem 
investigado a crescente terceirização implemen-
tada pela diretoria da CEB. Para concentrar todas 
as denúncias, o TCDF abriu um procedimento 
específico a fim de apurar a contratação ilegal 
de empreiteiras para execução de atividades 
na área-fim da empresa. O Ministério Público 
do Trabalho investiga o caso desde 2005 e tem 
cobrado da CEB um cronograma de substituição 
dos empregados terceirizados por trabalhadores 
contratados via concurso público. 

Enquanto a empresa empurra o problema 
“com a barriga”, a precarização do trabalho 
continua fazendo vítimas: somente neste ano, 
dois trabalhadores de empreiteiras perderam 
a vida em acidentes. Cabe registrar os custos 
provocados por essa política, seja os resultantes 
de condenações subsidiárias em reclamações 
trabalhistas, seja os motivados pela imperícia 
dos terceirizados.

O STIU-DF, em sintonia com as deliberações 
do V Congresso dos Urbanitários no DF, ratifica 
que não abrirá mão da luta sem trégua pelo 
fim das terceirizações e por concurso público 
na CEB.

Plano de Cargos e Salários
A comissão paritária que estuda a reformulação do PCCS 

já começou os seus trabalhos. Na primeira reunião, depois de 
Sindicato e empresa colocarem as suas expectativas sobre 
a negociação, foi acertada por consenso a contratação de 
um consultor de cargos e salários para auxiliar a comissão. 
Os representantes do STIU-DF fizeram questão de ressaltar 
o “engessamento” do atual PCCS e as distorções existentes 
no quadro de salários. Para o Sindicato, os princípios que 
devem permear o novo PCCS são o da simplicidade e 
transparência, deixando claro para cada trabalhador o seu 
horizonte salarial e os critérios de progressão. Foi acordado, 
também, que as negociações prosseguirão até 30 de abril 
de 2008.

Adicional de condutor autorizado
As negociações em torno de uma nova sistemática de 

pagamento e de novos valores para o adicional de condutor 
autorizado tiveram início no último dia 29 de novembro. A 
comissão paritária instituída pelo ACT 2007/2009 discutiu 
aspectos preliminares envolvendo o referido adicional e ficou 
acertado que a empresa disponibilizará, na próxima reunião, 
os dados que possam servir de base para a construção de 
uma proposta. 

Na campanha salarial deste ano, o STIU-DF deixou claro 
que a categoria não aceita mais a manutenção dos atuais 
valores, insuficientes para compensar a responsabilidade 
advinda da condução dos veículos da empresa. Desta for-
ma, o Sindicato espera que haja sensibilidade por parte da 
CEB nessa discussão, evitando o acirramento dos ânimos 
e transtornos futuros.

Recorde de patrimônio e superávit 
crescente aumentam a responsabilidade de 

diretores e conselheiros da Fundação
A Faceb fechará o exercício de 2007 com patrimônio acima 

de R$ 500 milhões, um recorde na sua história. Vale lembrar que 
o superávit técnico já alcançou, em setembro, a marca de R$ 80 
milhões. Esses números refletem bem o ambiente favorável da 
economia do País nos últimos anos, marcado sobretudo pela es-
tabilidade, pelo crescimento e maior segurança dos investimentos. 
Mais que provocar euforia, os resultados importantes deste ano 
aumentam em muito a responsabilidade de dirigentes e conselhei-
ros, que devem ficar atentos tanto na gestão dos investimentos, 
quanto na questão do superávit, cuja destinação será discutida 
ainda no primeiro semestre de 2008. 

O  montante da dívida de “serviço passado” da patrocinadora 
com a Fundação também deve ser motivo de preocupação, pois 
são esses recursos – atualmente na casa dos R$ 130 milhões – que 
garantem o pagamento dos benefícios no futuro. Outro risco é a 
gestão temerária dos recursos e o clientelismo dentro da Faceb. 
É por essa razão que o STIU-DF reafirma a sua disposição de 
fazer tudo o que for necessário a fim de impedir que o nosso 
patrimônio se transforme em benesses de apadrinhados políticos 
do atual governo.

FACEB
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Ação em defesa 
de Furnas e da 

Fundação Real Grandeza
O assunto de maior destaque no movimento sindical 

de Furnas tem sido, sem dúvida alguma, a luta por uma 
gestão experiente, transparente e ética tanto na empresa 
quanto na Fundação Real Grandeza. Em notas à categoria, 
a Intersindical Furnas  ressaltou que os recentes episódios 
ocorridos na Fundação –  tentativa de troca de gestores e 
vitória no leilão da Usina de Santo Antônio, no Rio Madeira 
– aumentaram a preocupação das entidades e as levaram 
a intensificar os debates com os  trabalhadores sobre a ne-
cessidade de se manterem em estado de alerta, em defesa 
do patrimônio do Fundo de Pensão e de um perfil técnico, 
embasado em competência, experiência e, acima de tudo, 
ético, para ocupar cargos de direção em Furnas.  

A Intersindical lembra que agora estão em jogo apro-
ximadamente R$ 16 bilhões, sendo R$ 6 bilhões da Real 
Grandeza mais R$ 10 bilhões que o consórcio vencedor do 
leilão, por meio de Furnas, vai movimentar na construção 
da usina hidrelétrica de Santo Antônio. Com certeza, esses 
passam a ser os principais alvos da cobiça dos políticos da 
base aliada. 

"Não desejamos, em nossa empresa ou na Fundação, 
pessoas que  não têm nenhum compromisso com os 
trabalhadores nem se identificam com a principal missão 
de Furnas, que é a geração e transmissão de energia, pro-
porcionando melhor qualidade de vida para o nosso povo 
e ajudando a construir um País de todos e para todos”, 
destacou a Intersindical em nota à categoria.

Negociações da data-base 
2007-2008 foram concluídas 

no mês de outubro
Os trabalhadores do ONS em todo o País aprovaram a 

proposta da empresa em meados de outubro, apesar da 
posição contrária da Intersindical, que buscava avanços no 
que tange ao aumento real. No Distrito Federal, a assembléia 
ocorreu no último dia 11 de outubro. Podemos destacar como 
resultados dessas negociações: índice de reposição salarial 
de 4,8% (0,4% acima do ICV-Diese); perda de massa salarial 
de 40,0%; elevação das faixas e percentuais da gratificação 
de férias e compromisso da direção da empresa de buscar 
elevação gradativa da Performance Organizacional  para 2008 
(não sendo inferior aos 80,0% de 2007).

Na primeira reunião de acompanhamento do novo ACT, 
que deverá ocorrer em janeiro próximo, a empresa apre-
sentará os estudos que está realizando sobre a correção do 
auxílio-creche e do auxílio pré-escolar e participação no plano 
previdenciário.

PGCR DE 2007 – No que se refere ao Plano de Gestão de 
Cargos e Remuneração (PGCR) de 2007, o ONS declarou que 
manteve a mesma política salarial de 2006, política esta que, 
na avaliação dos trabalhadores e dos sindicatos, é discrimina-
tória, pois trata de forma desigual  gestores e trabalhadores. 
No início de 2008, os sindicatos que compõem a Intersindical 
aplicarão pesquisa aos trabalhadores do ONS, com o intuito 
de colherem sugestões/soluções para que o Operador venha 
a implementar uma política salarial igualitária, que satisfaça ao 
interesse de todos e contribua para a escolha das empresas 
que deverão compor o painel da pesquisa de mercado.

FURNAS

ELETRONORTE

ONS

Várias demandas encaminhadas 
no segundo semestre

Algumas questões pontuais marcaram a atuação do 
Sindicato neste segundo semestre na Eletronorte, como a 
luta por um critério único e claro para a distribuição da verba 
do “mérito por merecimento”, reunião de acompanhamento 
do ACT específico, reunião com o governador José Roberto 
Arruda para solicitar terreno destinado à construção da sede 
própria da empresa no DF, PLR 2007, campanha nacional 
pelo fim da CCE-09, demandas dos recém-contratados, além 
de negociação dos passivos trabalhistas.

No mês de novembro, o Sindicato promoveu reuniões com 
os trabalhadores, por andar, nos corredores da empresa, quan-
do foram discutidos os problemas institucionais e de gestão 
enfrentados pela Eletronorte, bem como as demandas de 
caráter administrativo e financeiro que têm causado problemas 
aos empregados e à empresa.

Outra importante questão levantada pelo Sindicato diz 
respeito ao salário inicial pago pela Eletronorte, principalmente 
para os cargos de nível superior, que está incompatível com o 
mercado e por isso não tem conseguido manter na empresa 
trabalhadores convocados no último concurso. O STIU-DF 
alertou que, se não houver uma correção salarial imediata, 
a Eletronorte corre o risco de se tornar um grande centro de 
treinamento de mão-de-obra para outras empresas.

ELETROBRÁS

Nova Eletrobrás 
continua em 

fase embrionária
O plano para a formatação da chamada Nova Eletrobrás, 

em curso no Ministério de Minas e Energia (MME), busca 
a desburocratização da estatal com o fim de acelerar os 
processos de tomadas de decisão da empresa. Uma das 
possibilidades estudadas é a permissão para realização de 
licitações especiais, mais aceleradas, e contratos de gestão, 
a exemplo do que ocorre com a Petrobras. Atualmente, a 
estatal do setor elétrico está submetida à Lei n.º 8.666, que 
rege as licitações.

A unificação das empresas é um tema que ainda vem 
sendo estudado e não conta com aprovação completa dentro 
do MME. Alguns técnicos defendem que a concentração 
favoreceria a busca de recursos e proporcionaria maior 
capitalização à estatal, enquanto outros alegam que uma 
unificação dos ativos poderia descaracterizar projetos de 
empresas já fundamentadas no mercado, como Furnas 
Centrais Elétricas. 

Os sindicatos que representam os trabalhadores da 
Eletrobrás estão acompanhando o processo que pretende 
dar nova formatação à empresa e deverão discuti-lo com os 
trabalhadores para uma tomada de posição.



8

“A República Bolivariana 
da Venezuela 

e as mudanças populares 
na América latina”

Esse foi o tema do debate promovido pelo 
STIU-DF no último dia 5 de outubro, no auditório 
da entidade, com as presenças do embaixador da 
República Bolivariana da Venezuela no Brasil, Julio 
Garcia Montoyo, e do deputado Felinto Duran. O 
debate centrou-se na reflexão de questões como a 
reforma constitucional  em curso na Venezuela na-
quele momento e a democratização dos meios de 
comunicação de massa, processos que consolidam 
a construção do poder popular no país vizinho.

“O inexorável fluxo libertário que toma conta da 
América Latina está expresso na eleição de go-
vernantes populares e na execução de programas 
voltados ao resgate dos excluídos e ao ataque às 
desigualdades. Entender como esse processo vem 
se dando em nosso continente é tarefa de todos 
os que almejam alcançar a liberdade suprema e a 
unidade latino-americana”, opina o Sindicato.

No último dia 5 de de-
zembro foram concreti-
zados os três primeiros 
resultados da IV Marcha 

Nacional da Classe Trabalhado-
ra, ocorrida naquela data, em 
Brasília, e  de outras mobiliza-
ções realizadas pela CUT neste 
ano, como o Dia Nacional de 
Lutas ocorrido em 15 de agosto. 
Em audiência da qual participa-
ram o presidente Lula, os minis-
tros Luiz Marinho (Previdência), 
Carlos Lupi (Trabalho), Luis Dulci 
(Secretaria Especial da Presidên-
cia) e as centrais sindicais que 
realizaram a IV Marcha, o governo 
federal anunciou, finalmente, o 
envio das Convenções 151 e 158 

da OIT (Organização Internacional 
do Trabalho, da ONU) para rati-
ficação no Congresso Nacional.  
A Convenção 151 estabelece 
como princípio de Estado a ga-
rantia de negociação coletiva no 
setor público. 

Já a 158 representa um im-
portante avanço para os traba-
lhadores da iniciativa privada, 
pois estabelece, também como 
política de Estado, o fim da práti-
ca da demissão sem justa causa 
no País. As regras dessa nova 
realidade vão ser detalhadas 
em regulamentação, o que vai 
envolver debate entre sindicatos 
de trabalhadores, empresariado e 
Congresso Nacional. 

Outra conquista da IV Marcha 
– de aplicação mais rápida, pois 
depende apenas de portaria do 
governo – é a garantia de que 
representantes dos trabalhadores 
vão ser eleitos para os conselhos 
de administração de todas as 
empresas estatais federais, me-
canismo que vai ampliar a demo-
cratização nos locais de trabalho e 
permitir aos sindicatos que acom-
panhem e exerçam influência nas 
decisões das empresas.

Sobre a redução da jornada sem 
redução de salários, bandeira que 
se destacou na IV Marcha, o go-
verno federal prometeu abrir nego-
ciações no menor prazo possível.  
Fonte: www.cutdf.org.br

IV Marcha da Classe Trabalhadora

Julio Garcia Montoyo, embaixador da Venezuela, mostra a 
placa oferecida pelo STIU-DF. Ao seu lado está o deputado 

Felinto Duran

Grito dos Excluídos

O Grito dos Excluídos é uma grande manifestação 
popular para denunciar todas as situações de exclusão e 
assinalar as possíveis saídas e alternativas. Antes de tudo, é 
uma dor secular e sufocada que se levanta do chão. Dor que 
se transforma em protesto, cria asas e se lança no ar. 

O Grito nasceu há 13 anos, de duas fontes distintas, 
mas complementares. De um lado, teve origem no Setor 
Pastoral Social da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil), como uma forma de dar continuidade à reflexão 
da Campanha da Fraternidade de 1995, cujo lema – Eras 
tu, Senhor – abordava o tema Fraternidade e Excluídos.

De outro lado, brotou da necessidade de concretizar 
os debates da 2.ª Semana Social Brasileira, realizada nos 
anos de 1993 e 1994, com o tema Brasil, alternativas e 
protagonistas. Ou seja, o Grito é promovido pela Pastoral 
Social da Igreja Católica, mas, desde o início, conta com 
numerosos parceiros ligados às demais Igrejas do CONIC 
(Conselho Nacional de Igrejas Cristãs), aos movimentos 
sociais, entidades e organizações.

Neste ano, o Grito escolheu como tema o plebiscito 
nacional pela anulação da venda da Vale do Rio Doce.

O STIU-DF participou mais uma vez do Grito dos Excluídos, 
realizado no dia 7 de setembro último

Fotos: arquivo STIU-DF

OUTRAS LUTAS


