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Em parceria com a Associação Nacional dos 
Participantes dos Fundos de Pensão (Anapar) 
e com a Eletronorte, o Sindicato realizou no 

dia 11 de setembro, no auditório daquela empresa, 
evento que aprofundou o debate sobre os desafios 
e o futuro da Previdência Social no Brasil. O 
seminário contou com a participação do ministro 
José Pimentel (foto abaixo) e outros especialistas 
no assunto. Página 3

FNU-CUT realizou 8.º Encon-
tro 

Nacional dos Urbanitários
O STIU-DF participou do 8.º Encontro Nacional dos 

Urbanitários, promovido pela FNU de 27 a 30 de agosto, 
em Belém, PA. O evento tratou de temas relevantes 
dos setores elétrico, de saneamento e meio ambiente, 
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Acatando sugestão da CUT, 
governo elabora projeto que extingue 

o imposto sindical
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EDITORIAL

Cenário favorável 
tira reformas 

da agenda política

A conjuntura recente da luta de classes no 
Brasil, influenciada pelos números favorá-
veis da economia e dos investimentos so-
ciais do governo do presidente Lula, aponta 

para um abrandamento da ofensiva do capital sobre 
os direitos dos trabalhadores. Não estão mais na 
agenda as reformas da Previdência e da legislação 
trabalhista. O debate em torno da reforma sindical 
é, agora, protagonizado pela CUT, que apresentou 
em agosto último a sua proposta de financiamento 
da estrutura sindical brasileira, contemplando o fim 
da famigerada contribuição compulsória.

Esse cenário favorável vem permitindo o avanço 
de uma agenda positiva dos trabalhadores brasi-
leiros, que, durante anos, tiveram as suas lutas 
pautadas na resistência ao projeto de  flexibilização 
de direitos e redução das conquistas dos governos 
neoliberais. 

É neste contexto que devem ser compreendidos 
o reconhecimento das centrais sindicais, o projeto 
do deputado Vicentinho visando ao estabelecimento 
de um marco legislativo para as terceirizações, a 
ampliação da licença-maternidade, a discussão 
envolvendo o fim do fator previdenciário e a volta da 
aposentadoria especial para os eletricitários. Esse, 
aliás, foi um dos temas debatidos no seminário 
Previdência Social – Desafios e Futuro, realizado 
no último dia 11 de setembro, no auditório cedido 
pela Eletronorte. 

O evento, promovido pelo STIU-DF em parceria 
com a Anapar, constituiu-se num dos momentos 
importantes dos urbanitários do DF neste ano. 
Merecem especial registro, também, a vitoriosa 
campanha salarial das estatais federais no primeiro 
semestre e a conquista, na Justiça, da PLR pelos 
trabalhadores da CEB. 

Essas realizações e lutas conectam-se ao am-
biente positivo proporcionado pela mobilização da 
classe trabalhadora, tendo à frente a Central Única 
dos Trabalhadores, bem como pelos acertos do 
atual governo. 

Porém, não podemos incorrer no erro de des-
prezar o poder de reação e o potencial organizativo 
do capital, que, evidentemente, já pensa em 2010, 
projetando a retomada do poder político por meio 
de seus representantes tucano-pefelistas. Assim, a 
consolidação das conquistas e o avanço na agenda 
de lutas dependerão do comprometimento dos 
trabalhadores  com um projeto estratégico para o 
Brasil, capaz de se contrapor e vencer  o retrocesso 
neoliberal.

stIu-DF participou do 
8.º Encontro nacional 

dos urbanitários
Seis representan-

tes do STIU-DF – sen-
do dois delegados 
natos, dois eleitos 
e dois observado-
res – estiveram no 
8.º Encontro Nacio-
nal dos Urbanitários, 
promovido pela FNU-
CUT de 27 a 30 de 
agosto, em Belém, 
PA. O evento tratou 
de temas relevantes 
dos setores elétrico, 
de saneamento e 
meio ambiente. Para 
debater sobre o setor 
elétrico, a FNU-CUT 
convidou o presiden-
te da Eletrobrás, José Antônio Muniz, que falou acerca 
da Nova Eletrobrás. Houve também um debate impor-
tante sobre o Nexo Técnico Epidemiológico (NTEP), 
fruto de uma legislação recente do governo Lula que 
estabelece a inversão do ônus da prova no caso de 
doenças adquiridas no trabalho. 

A revisão tarifária foi outra questão abordada com 
grande interesse. Ficou deliberado que os urbanitá-
rios, por meio de suas organizações sindicais, irão 
articular a luta política e ideológica contra o caráter 
privatista e neoliberal da Aneel, com aprofundamento 
sobre o processo de regulação do setor elétrico. As 
demais resoluções e o plano de lutas da FNU-CUT 
serão divulgados oportunamente.

Ao final do 8.º ENU foi eleita a comissão respon-
sável por organizar o 18.º Congresso Nacional dos 
Urbanitários, a ser realizado em maio de 2009. O 
diretor do STIU-DF Antônio Maria Claret integra a 
comissão.

recadastramento
Com o objetivo de aprimorar a comunicação com 

seus associados, em especial quanto ao setor jurí-
dico, o STIU-DF solicita àqueles que ainda não se 
recadastraram, que preencham a ficha disponível 
no site www.stiudf.org.br o mais rapidamente pos-
sível. Se algum companheiro ou companheira tiver 
dificuldade de se recadastrar no site do Sindicato, 
favor entrar em contato com os dirigentes sindicais 
para fazer o preenchimento em ficha impressa.
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Previdência Social– Desafios e Futuro

Qual é a situação da Pre-
vidência Social hoje? O 
que dizer da aposenta-
doria especial, notada-

mente para os eletricitários? Que 
cenário futuro pode ser desenhado 
com base na demografia, susten-
tabilidade e eventuais reformas? 
Para responder a essas complexas 
questões, o Sindicato dos Urbani-
tários, em parceria com a Asso-
ciação Nacional dos Participantes 
dos Fundos de Pensão (Anapar) e 
com a Eletronorte, promoveu no 
dia 11 de setembro, no auditório 
da Eletronorte, o seminário Previ-
dência Social – Desafios e Futuro. 
A abertura do evento contou com 
a presença do ministro da Previ-
dência Social, José Pimentel, que 
ressaltou o caráter extremamen-
te favorável da atual conjuntura 
econômica do País, marcada pelo 
crescimento econômico, queda do 
desemprego e aumento da renda. 
Esse cenário, segundo o ministro, 
contribuiu para tirar da agenda a 
reforma da Previdência, bem como 
para desmoralizar o reiterado dis-
curso do “déficit previdenciário”.       

A mesa de abertura teve ainda 
as presenças do diretor-presidente 
da Eletronorte, Jorge Nassar Pal-
meira; do diretor do STIU-DF e da 
FNU-CUT Jeová Pereira de Olivei-
ra; Antonio Bráulio de Carvalho, 
diretor de Previdência da Anapar;  
e Rejane Pitanga, presidenta da 
CUT-DF. 

Aposentadoria especial 

Para o primeiro painel, foi pro-
gramada apresentação técnica 
sobre aposentadoria especial, 
com os convidados Agnaldo Bizzo, 
engenheiro eletricista e de segu-
rança do trabalho, membro da 
Comissão Permanente Nacional 
de Segurança e Energia Elétrica 
(CONSEE); Hélio Bomfim Coimbra 
(o "Chefia"), aposentado da Eletro-
sul e especialista em legislação de 
aposentadoria especial; Cláudia 
Muinhos Ricaldoni, secretária-ge-
ral da Anapar; Antonio Maria Claret 
Pires, secretário de Previdência da 
FNU/CUT; e Domingos Lino, coor-
denador-geral de Monitoramento 
de Benefícios por Incapacidade, 
da Secretaria de Previdência Com-
plementar (SPC). As exposições 

de Hélio Bonfim, Domingos Lino e 
Agnaldo Bizzo podem ser lidas, na 
íntegra, no site da Anapar  (www.
anapar.com.br).

Futuro da Previdência: 
Demografia, 

sustentabilidade e 
reformas

O tema do segundo painel, 
na parte da tarde, foi: Futuro da 
Previdência: Demografia, susten-
tabilidade e reformas. Para expor 
e debater essas questões com os 
participantes, a organização do 
evento convidou o secretário-exe-
cutivo do Ministério da Previdência, 
Carlos Eduardo Gabas; Fernando 
Gaiger, técnico de Planejamento e 
Pesquisa do IPEA; e Floriano José 
Martins, presidente da Fundação 
Anfip (Associação Nacional dos 
Fiscais da Previdência).

Fernando Gaiger observou que 
a reforma da Previdência saiu da 
agenda da grande imprensa em 
anos recentes, em razão do cresci-
mento econômico vivido pelo País, 
porém é preciso começar a pensar 
em mudanças para 2030 em 
diante caso o nível de emprego, o 
PIB e o ingresso de mulheres no 
mercado de trabalho continuem 
a crescer nos níveis atuais. Um 
desafio, na opinião do técnico 
do IPEA, é incorporar ao sistema 
de trabalho grande parte dos 
trabalhadores informais urbanos, 
oferecendo um tipo de benefício 
para qualquer pessoa que esteja 
em risco social. 

O presidente da Anfip elogiou 
a simplificação proposta pela 

reforma tributária, mas alertou 
que a Seguridade Social perderá 
recursos.  Sobre o fim do fator pre-
videnciário, Floriano Martins disse 
não saber se será vantajoso para 
o trabalhador se não for criado um 
mecanismo de proteção.

O secretário-executivo do MPAS 
destacou que a luta dos trabalha-
dores impediu a implantação do 
modelo neoliberal de Previdência 
no Brasil, o que não aconteceu em 
outros países da América Latina 
que agora buscam mudar para o 
regime brasileiro. Carlos Eduardo 
Gabas destacou ainda que a Previ-
dência urbana não tem rombo – ao 
contrário, está superavitária – e 
que não é necessária nenhuma 
reforma para retirar direitos dos 
trabalhadores. No entanto, com 
base no aumento da expectativa 
de vida dos brasileiros, é preciso 
pensar em mudanças para o futu-
ro, ressaltou. Sobre o fim do fator 
previdenciário, Gabas afirmou ser 
impossível acabar com esse me-
canismo hoje e não colocar nada 
no lugar. A posição do Ministério é 
flexibilizar o fator para o futuro. 

Avaliação

A diretoria do STIU-DF avalia 
que o seminário foi um evento de 
alto nível, com excelentes expo-
sições e debates esclarecedores 
para dirigentes sindicais e demais 
trabalhadores. A intenção do Sin-
dicato é dar continuidade a esse 
tipo de iniciativa, pois existem 
vários temas que precisam ser 
conhecidos e discutidos com mais 
profundidade pela categoria.

sEMInÁrIO

Foto: Augusto Coelho

Mesa de abertura (da esq. para a dir.): Antônio Bráulio de Carvalho (Anapar); Jorge Palmeira (presidente da 
Eletronorte); ministro José Pimentel; Jeová Pereira (STIU-DF); e Rejane Pitanga (CUT-DF)
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NOTÍCIAS DAS EMPRESAS

Campanha de data-base teve avanços 
significativos na pauta nacional

Em que pesem as di-
ficuldades comuns às 
campanhas salariais de 
data-base dos trabalha-

dores das empresas federais 
de energia elétrica, a deste ano 
teve, na avaliação do Sindicato, 
mais pontos positivos que nega-
tivos. Embora a contraproposta 
do Sistema Eletrobrás não tenha 
sido a ideal, é preciso reconhecer 
os avanços significativos obtidos 
pelos trabalhadores em relação 
à pauta nacional, com destaque 
para:

1. abono salarial de 7,5% da 
remuneração + R$ 2.000,00, 
bem melhor do que o do ano an-
terior (7,5% + R$ 1.000,00);

2. indenização da hora extra 
no valor de R$ 2.700,00 e que 
alcançou todos os trabalhadores, 
independentemente da data de 
admissão na empresa. Além 
disso, foram duas indenizações 
– uma em 2007 e outra nesta 
data-base –, diferentemente de 
outras empresas que estavam 
na mesma situação, mas que 
tiveram uma única indenização;

3. auxílio-educacional, uma 
reivindicação histórica dos traba-
lhadores, com a extensão desse 
benefício aos dependentes com 
até 15 anos incompletos.

Eletronorte 

As principais conquistas foram a incorporação da complementação do 
salário do engenheiros ao salário-base desses profissionais a partir de 1.º 
de abril/08, o que possibilitou que eles tivessem direito ao reajuste total de 
7% conquistado na data-base, mesmo após a publicação da súmula vin-
culante do TST; pagamento do passivo trabalhista dos recém-contratados, 
com redutor de 6,5% e em duas parcelas (julho e agosto); reajuste nos 
salários dos eletricistas de linha viva; manutenção do meio talão de tíque-
te extra; melhoria substancial na cláusula do auxílio-creche/pré-escola, 
acabando com a diferença entre pai e mãe e melhorando a última faixa 
da tabela; extensão automática, para as trabalhadoras da Eletronorte, da 
licença-maternidade de 180 dias assim que o projeto for aprovado e a lei 
for sancionada pelo presidente Lula.

Outra conquista importantíssima foram os quase 15% (3 níveis) referen-
tes ao salário de efetivação. Apesar de ter sido negociado antes, este avanço 
fez parte do processo da data-base. Trata-se de um ganho efetivo que vale 
por quase todo o ganho real conquistado durante o governo Lula.

Furnas

Na pauta específica de Furnas, destaque para a criação de auxílio-
creche para empregados do sexo masculino, reivindicação antiga que 
finalmente foi atendida. Apesar de o valor não ser o mesmo pago às em-
pregadas, a conquista dessa cláusula foi importante porque Furnas era a 
única empresa do Sistema Eletrobrás que não concedia esse benefício. 
O objetivo do Sindicato, nas próximas campanhas, é aumentar o valor 
estabelecido no ACT.

Pautas EsPECíFICas

ELETROBRÁS

Durante o 8.º Encontro Nacional 
dos Urbanitários, realizado na cidade 
de Belém, PA, o presidente da Eletro-
brás, José Antônio Muniz Lopes, fez 
uma longa exposição sobre o tema: 
“A Nova Eletrobrás, Sistema Isolado 
e a Reorganização das Distribuidoras 
Federais de Energia”.  Na oportuni-
dade, ele reafirmou o compromisso 
do Ministério de Minas e Energia e 
da direção da Eletrobrás de inserir 
essas empresas em um novo patamar, 
com justiça e isonomia de tratamento. 
Muniz chegou a afirmar que esta 
reestruturação é um fato histórico. 
“Somente um governo popular como o 

do presidente Lula poderia ter tomado 
uma atitude dessa magnitude.”  

O presidente da estatal falou sobre 
a criação da Nova Eletrobrás em re-
lação às mudanças que acontecerão 
no futuro, com a nova nomenclatura e 
o crachá único para os trabalhadores 
do Sistema Eletrobrás. Ou seja, neste 
novo contexto acontecerão mudanças 
conjunturais, pois os trabalhadores 
vão fazer parte de um sistema e não 
mais do grupo, como acontecia até 
hoje.  

O presidente foi enfático ao afirmar 
que a construção da Nova Eletrobrás é 
viável porque os trabalhadores estão 

qualificados para esse grande salto.
O CNE considera a Nova Eletro-

brás uma alternativa estratégica do 
governo a fim de fortalecer a Holding 
para atuar de forma integrada e 
blindar o setor para qualquer tipo de 
ameaça futura. Por isso, defende sua 
criação, mesmo entendendo que toda 
discussão nesse sentido deve ser feita 
com amplo debate com os trabalhado-
res do grupo e a sociedade.  

Quanto ao sistema isolado, já exis-
tem estudos para sua interligação ao 
sistema nacional até 2012, salientou 
o presidente Muniz.  

Fonte: FNU-CUT

Presidente Muniz assegura que empresas do grupo serão preservadas
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CEB

Trabalhadores receberam a PLR de 2007 ganha na Justiça

Em cumprimento à decisão do juiz da 17.ª Vara 
de Brasília, dr. Maurício Westin Costa, que 
deu provimento à ação ajuizada pelo STIU-DF 
contra a CEB visando ao pagamento da Par-

ticipação nos Lucros e Resultados (PLR) de 2007, a 
diretoria da empresa efetuou o depósito judicial no 
último dia 1.º de outubro e o Sindicato providenciou 
imediatamente a transferência do dinheiro para as 
contas dos trabalhadores. Vale reforçar que a decisão 
do juiz reiterou ser infundada qualquer interpretação 
referente à cláusula da PLR que não considere apenas 
os termos do Acordo Coletivo, da Lei n.º 10.101/00 
e da Constituição Federal.

A conquista da PLR foi uma vitória marcante da 
categoria, que soube demonstrar a sua força e unidade 
na greve realizada em junho (fotos), e maturidade polí-
tica ao decidir acertadamente o momento de encerrar 
a paralisação. Os trabalhadores sempre estiveram 

CaMPanHa salarIal 2008/2009
Primeira contraproposta da empresa decepciona

InFOrMEs Da FaCEB

Com voto de desempate, CD cria 
comissão para apurar fatos já apurados 

por instância superior
Em reunião do Conselho Deliberativo realizada no últi-

mo dia 20 de agosto, foram aprovadas as contas da Faceb 
referentes ao segundo trimestre de 2008. A Fundação 
continua apresentando superávit técnico, na ordem de R$ 
39,16 milhões acumulados até 30 de julho.

Ao final da reunião, no tempo dedicado a assuntos 
gerais, o presidente do Conselho colocou em discussão o 
relatório do Conselho Gestor de Previdência Complemen-
tar (CGPC) sobre o julgamento do caso Banco Santos. O 
relatório confirmou a responsabilidade dos três dirigentes 

e dois empregados da Faceb. Os membros indicados pela 
patrocinadora (CEB) propuseram a criação de uma comis-
são para apurar novamente o caso. Os membros eleitos 
votaram contra, por avaliarem ser a proposta totalmente 
descabida. Afinal, a comissão estaria apurando o que já 
foi devidamente apurado e decidido por uma instância 
superior.

Infelizmente, a proposta foi aprovada com o voto de 
desempate do presidente do Conselho Deliberativo. O 
Sindicato, que acompanha de perto o que acontece na 
Faceb, repudia essa decisão e apóia os companheiros 
eleitos do Conselho Deliberativo, que defendem a notifi-
cação e cobrança imediata dos valores que a Fundação 
perdeu naquele malsucedido investimento. 

convictos de que o direito à PLR 2007 era legítimo. 
Por isso, mobilizaram-se, fizeram greve e recorreram à 
Justiça para fazer valer o Acordo Coletivo de Trabalho. 
É assim que se luta! Todos estão de parabéns!

Tiveram início, no dia 2 de outubro, 
as negociações da pauta de reivindica-
ções dos trabalhadores da CEB relativa 
à data-base 2008/2009. Ganho real 
de salário e reformulação do Plano de 
Cargos são alguns dos avanços que 
a categoria espera conquistar nesta 
campanha, principalmente porque será 
a forma de a CEB mostrar, na prática, 
que valoriza seus trabalhadores.

Infelizmente, no entanto, a primeira 
rodada foi marcada pela decepção. 
De maneira informal, a empresa apre-
sentou uma contraproposta em que 
concede apenas a variação do INPC no 
reajuste dos salários e demais cláusu-
las econômicas, negando a reivindica-
ção de ganho real e a indenização por 
perda de massa salarial. 

Sobre a PLR de 2008, a proposta 
da empresa é manter a cláusula atual 
e apresentar novas metas já na próxima 

negociação. Quanto às horas extras, a 
CEB quer manter a redação do ACT 
vigente. No tocante à reformulação do 
PCCS, a empresa entende que esse 
tema deve ser tratado na comissão 
paritária criada com este objetivo. 

Os negociadores da empresa fica-
ram de voltar a conversar com a diretoria 
sobre as cláusulas do PCCS, concurso 
público e adicional de linha viva, uma 
vez que a posição inicial da CEB é não 
incluir essas questões no ACT. 

Na avaliação do STIU-DF, em-
bora tenha sido positivo o fato de a 
comissão da empresa sinalizar com 
uma contraproposta logo na primeira 
reunião, esta veio muito aquém do 
que os trabalhadores reivindicam. É 
inadmissível, por exemplo, a correção 
dos salários dos trabalhadores da ativa 
apenas pelo INPC, pois, é bom lembrar, 
tanto o benefício dos companheiros 

aposentados quanto a indenização 
dos “pedevistas” – um por força de lei, 
outro por contrato – já são reajustados 
por esse índice.

Assim, pela absoluta insuficiência da 
contraproposta, o Sindicato espera que 
a diretoria da CEB avance e demonstre 
que, de fato, valoriza os trabalhadores. 
A categoria será convocada oportuna-
mente para avaliar o andamento das 
negociações. Enquanto isso, vamos 
nos manter atentos e mobilizados.

Fotos: Hudson Rodrigues

Entrega da pauta de reivindicações à CEB

Foto: STIU-DF
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pccs

Comissão paritária entrega proposta 
de reformulação à diretoria da CEB

Revisão tarifária 
periódica

CEB tEvE EFEItO 
MéDIO DE -2,91%No último dia 15 de agosto, 

foi entregue à diretoria da CEB 
a proposta de reformulação 
do PCCS, elaborada pela co-
missão paritária composta por 
representantes do STIU-DF e 
da empresa.

Durante todo o processo de 
discussão, os representantes 
do STIU-DF procuraram refor-
çar, na comissão paritária, a 
transparência, a simplicidade, 
a automaticidade de progres-
são, a isonomia e o fim das 
distorções salariais como pre-
missas norteadoras do novo 
PCCS.

Para o Sindicato, é inacei-
tável que, sob o manto de um 
Plano de Carreiras oficialmente 
implementado, os adminis-
tradores se valham de meios 
obscuros e arbitrários para 
“premiar” colaboradores com 
promoções aleatórias. Da mes-
ma forma, não se legitima um 
PCCS em que as informações 
sejam retidas ou repassadas 
a apenas alguns empregados, 
constituindo-se em um ema-
ranhado de regras confusas e 
engessadoras. O PCCS deve, 
sim, primar pela simplicidade 
e eficiência em seu conjunto, 
permitindo sua fácil compreen-

são pelos trabalhadores.
A proposta de reformulação 

procura contemplar o caráter 
dinâmico, funcional, auto-apli-
cável e objetivo de um PCCS, 
possibilitando ao empregado 
habilitado a progressão na 
carreira sem depender de ato 
administrativo específico ou da 
vontade de algum administra-
dor. O Plano deve ser da em-
presa e não da governança.

Nesta esteira, a tarefa de 
reformulação do PCCS não 
seria completa se mantivesse 
a diferenciação entre os atuais 
empregados e os novos, bem 
como o significativo quadro 
de distorção salarial, fruto das 
políticas seletivas e discrimina-
tórias do passado recente. 

Na semana de 25 a 29 de 
agosto, o Sindicato promoveu 
debates nas diversas áreas 
da empresa sobre a proposta 
encaminhada à diretoria da 
CEB. Os companheiros que 
não puderam participar dessa 
atividade, ou que desejam 
mais esclarecimentos sobre 
a proposta de reformulação 
do PCCS, podem entrar em 
contato com a secretaria do 
Sindicato e solicitar uma nova 
apresentação.

A Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) aprovou, no último dia 
25 de agosto, o índice final de revisão 
tarifária da CEB. A empresa teve 
efeito médio de - 2,91%, aplicado de 
acordo com a classe de consumo. Os 
consumidores de baixa tensão (abaixo 
de 2,3 kV) tiveram índice de - 3,26%. 
As classes de alta tensão A2 (88 a 138 
kV), A3a (30 a 44 kV) e A4 (2,3 a 25 
kV) tiveram, respectivamente, índices 
de - 0,14%, 2,01% e -1,17%. 

A revisão periódica ocorre de qua-
tro em quatro anos e leva em conta 
fatores como custos de manutenção, 
ganhos e gastos da concessionária. 
É um processo diferente da revisão 
anual de preços, que é mais simples 
e corresponde ao reajuste da tarifa 
com base na inflação do ano, por 
exemplo. 

Na avaliação do STIU-DF, que 
participou ativamente das audiências 
públicas promovidas pela Aneel, o 
resultado ruim deste ciclo ano refletiu 
a baixa remuneração dos ativos da 
CEB, fruto da brusca queda dos in-
vestimentos dos últimos anos.

É importante continuarmos a com-
bater a metodologia privatista da 
Empresa de Referência (ER) e a sua 
utilização pela CEB para terceirizar e 
atacar direitos dos trabalhadores.

CEB

Delegada sindical do STIU-DF participou do Encontro Nacional 
Mulheres em Luta por Soberania Alimentar e Energética

O importante evento, 
ocorrido de 28 a 31 de 
agosto, em Belo Horizonte, 
MG, reuniu 400 mulhe-
res de todo o Brasil. Os 
urbanitários do DF foram 
representados pela dele-
gada sindical da CEB Marly 
Matos (foto). A Marcha 
Mundial das Mulheres e 
a organização Mulheres 
da Via Campesina promo-
veram o Encontro com os 
objetivos de aprofundar a 

discussão sobre o modelo agrícola, 
alimentar e energético, e ampliar 

as reflexões em torno do debate de 
alternativas, articulando integração 
regional, soberania alimentar e 
energética. 

"A resistência ao modelo neolibe-
ral tem sido um componente central 
nas lutas das mulheres na América 
Latina. Nossos posicionamentos e 
mobilizações partem da análise de 
que as relações de gênero estão no 
coração do modelo econômico, e que 
por isso é necessário mudar o mundo 
e mudar a vida das mulheres em um 
só movimento. Na atual conjuntura, 
estão em curso na América Latina 
processos de integração regional 

que podem acumular no sentido da 
construção de alternativas ao neo-
liberalismo. São estratégicos neste 
momento temas que construam as 
bases para a soberania dos povos, 
como é o caso do debate sobre a 
matriz energética e a soberania 
alimenar”.

Neste contexto, explicaram as 
entidades organizadoras, é que foi 
promovido o Encontro Nacional em 
Belo Horizonte. Além dos debates, os 
participantes puderam conhecer ex-
periências alternativas de produção 
e uso de energia, especialmente as 
protagonizadas por mulheres. 
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FURNAS

O Ministério Público do Trabalho (MPT) e Furnas 
Centrais Elétricas assinaram, no último dia 27 de 
agosto, acordo de conciliação para substituição de 
terceirizados, o que põe fim a sete anos de impasses. 
Atualmente, a estatal tem cerca de 1,8 mil servidores 
com contratos irregulares nas áreas administrativa 
e técnica que serão trocados por concursados. 
Ficou acertado que Furnas terá cinco anos para pro-
mover a substituição. Até dezembro de 2009, 20% do 
efetivo irregular – ou cerca de 360 funcionários – deve 
ser desligado e contratado pelo menos 30%, ou seja, 

540 novos servidores. Em 2010, serão despedidos 
15% e contratados mais 30%. Nos dois anos se-
guintes saem 40%: 15% em 2011 e 25% em 2012.  
O compromisso permitiu que a empresa conseguisse 
reduzir a multa de reparação dos danos causados à 
coletividade determinada pela Justiça. Ao invés de 
pagar R$ 3 milhões ao Fundo de Amparo ao Trabalha-
dor (FAT), serão repassados R$ 2 milhões ao Senai. 
Caso desrespeite o acordo, Furnas estará sujeita a 
multa de R$ 10 mil por trabalhador contratado em 
desacordo com as obrigações assumidas.

Ministério Público e Furnas 
fecham acordo para substituição de terceirizados

Mudança no comando de Furnas pode trazer tranqüilidade à FrG
Com o fim da gestão de Luiz Paulo Conde à frente de 

Furnas, substituído no início de outubro pelo  engenheiro 
Carlos Nadalutti Filho, os sindicatos de Furnas, os apo-
sentados e os participantes da Fundação Real Grandeza 
acreditam que, a partir de agora, vão poder respirar 
aliviados. Durante os 18 meses em que dirigiu a estatal, 
Luiz Paulo Conde mostrou uma obsessão insana em ter 
o controle da FRG, criando muita instabilidade, insegu-
rança e intranqüilidade na gestão do fundo de pensão. 
Por iniciativa de Conde, ocorreram diversas investidas 
na tentativa de substituir o diretor-presidente e o diretor 
de Investimentos da Real Grandeza. O ex-presidente só 
não alcançou seu objetivo porque deparou com a firme 
resistência do Conselho Deliberativo da instituição e com 
a mobilização dos sindicatos e participantes.

É possível que, frustrado em seu objetivo, Luiz Paulo 
Conde tenha finalmente entendido que a FRG não é um 
órgão dentro do organograma de Furnas e que determi-
nações tendenciosas do diretor-presidente da empresa 
nunca serão acatadas irrestritamente pelos dirigentes 
da Fundação.

O nOvO PrEsIDEntE

 Carlos Nadalutti Filho é funcionário de carreira de Fur-
nas, onde ingressou em 1980 como engenheiro. Desde 

2003, ocupava o cargo de gerente da Superintendência 
de Produção Oeste da empresa e é também coordenador 
geral do Comitê Técnico da Rede Nacional de Detecção 
de Descargas Atmosféricas, do qual participam Furnas, 
Cemig, Simepar e Inpe. 

Em seu pronunciamento de posse, Nadalutti reco-
nheceu que a empresa está em um momento singular, 
com grandes investimentos em andamento. Atualmente, 
Furnas está envolvida na construção de sete hidrelé-
tricas, que significam um acréscimo de 4,8 mil MW de 
capacidade, e três novas linhas de transmissão. “Esses 
empreendimentos significam investimentos de R$ 12 
bilhões e geração de 120 mil empregos diretos e indi-
retos”, afirmou. O projeto mais importante é o da usina 
de Santo Antônio (RO-3.150,4 MW), do complexo do rio 
Madeira, que já teve iniciadas as obras com a montagem 
do canteiro.

O novo diretor-presidente lembrou que Furnas vem 
passando por um processo de adaptação ao atual cenário 
institucional do setor elétrico. “Isso exige uma gestão 
focada na sua modernização para dotá-la da necessária 
agilidade e modicidade de preços e tarifas, balizada por 
compromissos éticos e sustentabilidade”, afirmou.

No fechamento desta edição, estava agendada a 
primeira reunião dos dirigentes da Intersindical Furnas 
com Carlos Nadalutti Filho.

FunDaÇÃO rEal GranDEZa

Diretor do STIU-DF Antônio Maria Claret Pires durante manifestação em 
defesa da FRG

Fotos: STIU-DF
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ONS

Campanha salarial de 2008: 
sindicato espera que diretoria da empresa apresente avanços

Os trabalhadores do 
ONS, cuja data-base 
é 1.º de setembro, 
estão em processo 

de negociação com a diretoria 
da empresa, representados 
pela Intersindical ONS. A pri-
meira rodada ocorreu no Rio 
de Janeiro, nos dias 23 e 24 
de setembro. 

Nesta primeira rodada foi 
discutida toda a pauta de 
reivindicações aprovada pelos 
trabalhadores, num total de 
72 cláusulas. Na parte finan-
ceira, entre outros pleitos, a 
categoria pede reposição sa-
larial com base no INPC/IBGE 
(7,15%), além de abono por 

perda de massa salarial. 
Para decepção dos dirigen-

tes sindicais, o ONS ofereceu 
o índice de 6,2% a título de 
reposição salarial, próximo ao 
índice inflacionário IPCA-IBGE, 
que é de 6,17%. O índice 
apresentado pela empresa 
está, portanto, distante do rei-
vindicado pela Intersindical. 

A empresa afirmou também 
que não pretende oferecer 
nenhum ganho por produtivi-
dade e\ou aumento real a seus 
funcionários, mantendo a jus-
tificativa de que essa política é 
contemplada na aplicação da 
meritocracia. A Intersindical 
utilizou diversos argumentos 

para que a empresa revisse 
sua posição, porém sem obter 
sucesso. Está sendo negado 
aos trabalhadores do ONS o 
reconhecimento financeiro 
dos esforços coletivos que 
permitem o desenvolvimento 
de suas atividades em níveis 
tão elogiados dentro e fora da 
organização.

As negociações prosseguem 
e a categoria está sendo con-
vocada para, em assembléia, 
avaliar a contraproposta do 
ONS e os rumos da campanha 
caso a empresa não apresente 
avanços que correspondam 
às expectativas dos trabalha-
dores.

Pesquisa sobre clima mostra insatisfação dos trabalhadores 
Nos meses de abril e maio 

deste ano, a Intersindical ONS, 
com o apoio do Dieese, aplicou na 
empresa uma Pesquisa de Clima, 
com o intuito de conhecer os 
principais motivos de insatisfação 
e as sugestões dos trabalhadores, 
obtendo assim subsídios para 
a próxima negociação salarial.  
Com a apuração e tabulação dos 
resultados, ficou provado que os 
problemas que os sindicatos têm 
levado à direção ONS realmente 
existem, cabendo à empresa bus-
car soluções para o atendimento 
das justas  reivindicações de seus 
trabalhadores. 

De acordo com a pesquisa, os 
trabalhadores manifestaram insa-

tisfação, em especial, em relação 
às seguintes questões: salários 
versus atribuições e cobranças; 
perspectiva de crescimento profis-
sional; espaço para manifestação 
do interesse dos empregados; 
canais de comunicação com a 
empresa; tratamento desigual 
aos empregados (cobranças/
prazos desproporcionais entre 
setores); critérios desiguais e não 
transparentes na aplicação da me-
ritocracia; política salarial atual do 
PGCR; mercado pesquisado no 
PGCR; plano previdenciário.

Na avaliação da Intersindical 
ONS, “somente a participação 
e a adesão de todos, junto aos 
seus sindicatos, poderá reverter 

esse processo de lentidão e apatia 
que domina a empresa. A união 
da categoria dará aos sindicatos 
o respaldo necessário para bus-
carem os avanços tão almejados 
pelos profissionais. É preciso 
pensar coletivamente e solidaria-
mente, tendo o Sindicato como 
um parceiro que estará presente 
para agregar coisas positivas e 
atuar como um facilitador e fisca-
lizador das relações trabalhistas. 
É preciso que os empregados 
participem com mais entusiasmo 
e que acabem com o receio de se 
manifestar abertamente, pois só 
dessa forma cresceremos – nós, 
a Empresa e a própria sociedade”, 
pondera a Intersindical.

Durante as assem-
bléias para aprovação 
de pauta de reivindi-
cações dos trabalha-
dores do ONS, em to-
das as bases (Brasília, 

Rio de Janeiro, Recife e Florianópolis) 
foi referendado o nome do diretor 
do STIU-DF Arthur Emílio Oliveira 
Caetano para concorrer a uma vaga 

de titular no Conselho Deliberativo da 
Fundação Eletros. Na suplência da 
chapa, que recebeu o número 2, está 
a diretora da Associação dos Empre-
gados da Eletrobrás (AEL) Leila de 
Araújo Souza, também escolhida por 
unanimidade em assembléia realizada 
no dia 18 de setembro. 

A Chapa 2, portanto, conta com 
o apoio dos empregados do ONS e 

da Eletrobrás, de todas as entidades 
sindicais e das associações (AEEL e 
ASEC).  A eleição ocorrerá no período 
de 13 a 28 de outubro. 

O Sindicato lembra que é muito 
importante o envolvimento de todos 
os participantes da Fundação neste 
processo, com o cuidado de eleger 
pessoas capacitadas e comprometi-
das com o fundo de pensão. 

ElEIÇÃO na FunDaÇÃO ElEtrOs
Assembléias aprovam nome de Arthur Emílio para vaga no Conselho Deliberativo

Arthur Emílio, empregado do 
ONS e diretor do STIU-DF



99

CUT-DF e CUT Brasil 
realizaram 

Plenárias Estatutárias

Nos dias 20 e 21 de 
junho, a CUT-DF reali-
zou sua 12.ª Plenária 
Estatutária.  Conjun-

tura internacional, nacional e 
local, desafios para ampliar 
a participação das mulheres 
na Central, Plano Nacional de 
Formação Sindical, aprovação 
do plano de lutas e eleição de 
delegados para a Plenária Na-
cional da CUT foram os temas 

em pauta nos dois dias de 
debates ocorridos no auditório 
da Cesir-Contag. Da base dos 
urbanitários, o diretor do STIU-
DF Luiz Henrique foi eleito dele-
gado à Plenária Nacional.

Um dos destaques da Ple-
nária local foi a aprovação de 
proposta de alteração estatu-
tária que garante o percentual 
mínimo de 30% de participa-
ção das mulheres em todas 
as atividades da Central e de 
seus sindicatos filiados, com a 
punição das entidades que não 
cumprirem a meta. 

Plenária Nacional 

No período de 5 a 8 de agos-
to, foi a vez da 12.ª Plenária 

Nacional da CUT, realizada em 
São Paulo com a participação 
de 562 delegados – 355 ho-
mens e 207 mulheres –, além 
de um grande número de ob-
servadores.

Plano de lutas. Encerran-
do a 12.ª Plenária Nacional, 
a CUT realizou, no dia 8 de 
agosto, uma Assembléia Popu-
lar na Praça da Matriz de São 
Bernardo do Campo, com a 

participação 
de milhares 
de trabalha-
dores e re-
presentantes 
de sindicatos 
de todas as 
reg iões  do 
Brasil. Aberta 
à população, 
a Assembléia 
apresentou 
– e os parti-
cipantes pu-
deram votar 
– o Plano de 
Lutas da CUT, 
série de ações 
que a Central 
vai realizar no 
próximo perí-
odo. 

A CUT con-
vocou uma 
Jornada de 
Lutas e Mo-
bilizações  por 
meio de duas 

ações estratégicas – disputar 
a hegemonia na sociedade 
e consolidar a democracia e 
ampliar as mobilizações –, com 
ênfase na Marcha da Classe 
Trabalhadora, em dezembro 
2008.

Entre as  bandeiras cen-
trais enfatizadas pela Central 
estão a disputa de projeto 
de desenvolvimento nacional 
sustentável, cujo centro seja a 
distribuição de renda e a valo-
rização do trabalho; combate 
à inflação, na perspectiva da 
classe trabalhadora, cobrando 
reforma tributária socialmen-
te justa, redução da taxa de 
juros e desoneração da cesta 
básica; por uma nova tabela 
do Imposto de Renda, entre 
outros pontos.

Fim do imposto sindical 
em debate

O Ministério do Trabalho e Empre-
go deve encaminhar ao Congresso 
Nacional projeto de lei que extingue 
o imposto sindical (um dia de trabalho 
descontado obrigatoriamente de todo 
trabalhador) e as contribuições assis-
tencial e confederativa e estabelece 
no lugar uma contribuição negocial, 
que deverá ser discutida e aprova-
da na data-base das categorias. O 
projeto de lei consolida luta histórica 
da CUT e estabelece que até não-
associados vão participar e votar em 
assembléias, diz Denise Motta Dau, 
secretária nacional de Organização 
da CUT. Atualmente, o artigo 612 
da CLT exige 2/3 de quórum para 
votação de acordos coletivos em as-
sembléias, portanto, conta só com os 
associados. Pelo projeto, porém, caso 
a contribuição negocial seja aprovada 
em assembléia da categoria, não ha-
verá isenção nem direito de oposição 
à taxa, que passará a ser obrigatória 
inclusive para os não-associados.

STIU-DF já devolve 
o imposto sindical 

Por decisão do V Congresso dos 
Urbanitários do DF, realizado em 
dezembro de 2007, o Sindicato, a 
partir de agosto deste ano, passou 
a devolver aos trabalhadores o 
correspondente a 60% do imposto 
sindical cobrado compulsoriamente 
da categoria.

Para tanto, o trabalhador deve 
observar as seguintes condições e 
formalidades:

1. pertencer a uma das empresas 
da base do STIU-DF (CEB, Eletro-
brás, Eletronorte, Furnas e ONS);

2. ser filiado ao STIU-DF;
3. ter sofrido o desconto no con-

tracheque de março de 2008 do valor 
do imposto sindical, correspondente 
a um dia de salário;

4. comparecer à sede do Sindicato  
munido de cópia do contracheque de 
março de 2008 e do número de uma 
conta bancária;

5. preencher o requerimento de 
reembolso no Sindicato.

A tesouraria do STIU-DF analisará 
a documentação recebida; se as 
condições mencionadas acima forem 
preenchidas, o valor correspondente 
a 60% do imposto sindical descontado 
em 2008 será depositado na conta 
bancária do requerente. 
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Presidente da República 
sanciona licença-maternidade de 180 dias

O pres iden te  Lu i z  I nác io 
Lula da Silva sancionou, 
no dia 9 de setembro, o 
projeto de lei da senado-

ra Patrícia Saboya (PDT-CE) que 
possibil i ta ampliação da l icença-
maternidade de 120 para 180 dias.  
Pelo projeto, o empregador poderá am-
pliar o período da licença-maternidade 
de 120 para 180 dias e, assim, partici-
par do Programa Empresa Cidadã. Tal 
programa permite à empresa descon-
tar integralmente do Imposto de Renda 
devido o valor dos salários pagos du-
rante os 60 dias adicionais da licença. 
A adesão ao programa é facultativa 
e poderão participar dele as pesso-
as jurídicas enquadradas no regi-
me do lucro presumido. De acordo 
com a proposta, a Administração 
Pública também fica autorizada a 
instituir programa que garanta a 

ampliação da licença-maternidade. 
A proposição beneficia ainda as mães 
adotivas. A empregada terá direito à 
remuneração integral com a condição 
de que não exerça atividade remunera-
da e desde que a criança não freqüente 
creche ou instituição similar. Para ter 
direito ao benefício, a trabalhadora de-
verá requerer a prorrogação da licença 
até o final do primeiro mês após o parto 
ou da adoção.

vIGênCIa

Para as servidoras públicas, a mu-
dança entrou em vigor após a publica-
ção no Diário Oficial da União, ocorrida 
no último dia 10 de setembro. Para as 
funcionárias de empresas privadas, a 
prorrogação da licença, que por ser 
opcional precisa ser negociada com o 
patrão, a princípio só valeria a partir de 

2010, mas pode ser antecipada para 
próximo ano caso seja bem-sucedido 
o esforço de inclusão de R$ 340 mi-
lhões em renúncia fiscal na proposta 
orçamentária de 2009.

Apresentada pela senadora Patrícia 
Saboya, emenda com esse objetivo 
consta da lista de propostas de modifi-
cação ou renúncia de receitas referentes 
à proposta orçamentária recebida pela 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização (CMO). 

A medida não vale para micro e 
pequenas empresas que fazem parte 
do Simples, uma vez que já desfrutam 
de isenções fiscais, como alegou o 
Ministério da Fazenda. O presidente 
Lula também vetou a possibilidade 
de isenção do pagamento da contri-
buição previdenciária na prorrogação 
da licença, atendendo a um pedido do 
Ministério da Previdência.

Futebol propicia integração com pessoal da Embaixada da Venezuela

Dentro de uma proposta de integração com os companheiros 
da Embaixada da Venezuela em Brasília, diretores do STIU-DF, 
com o reforço de alguns colegas das bases de Furnas e da CEB, 
promoveram uma partida “amistosa” de futebol em junho último. 
O resultado – 14 a 5 para eles –, foi o que menos importou! A 
pretensão do Sindicato é continuar estreitando os laços de ami-
zade e solidariedade com os companheiros representantes no 
Brasil daquele país, que tem passado por importantes mudanças 
socioeconômicas em favor de seu povo. E, é claro, nossa equipe 
pretende também treinar mais!

Fotos: Ronaldo Barroso

viva a arte
A temporada 2008 do Projeto Viva a Arte, iniciativa do STIU-DF com o apoio da Eletronorte, já 

levou aos trabalhadores da estatal, desde o dia 18 de julho, vários shows e apresentações teatrais. 
Tivemos, por exemplo, o lançamento do livro Então, foi assim? (do pesquisador Ruy Godinho), Beto 
Dourah, Teatro Mapati, Xangai e a banda Black He-Man.

O Projeto Viva a Arte segue até dezembro. Fiquem ligados nas próximas atrações!


