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Para atender a interesses particulares de seg-
mentos da sociedade, a classe trabalhadora per-
deu, e continua perdendo, uma série de direitos 
sociais e trabalhistas ao longo do último ano. Além 
da retirada de direitos historicamente conquista-
dos na luta, o governo ilegítimo tenta a todo cus-
to dilapidar o patrimônio brasileiro. 

O STIU-DF, com a forte participação e mo-
bilização da categoria eletricitária, sempre atuou 
na defesa dos direitos dos trabalhadores e traba-
lhadoras, bem como, na luta pela preservação e 
fortalecimento das estatais elétricas. Assim, nes-
se momento de retrocessos, com a possível apro-
vação da reforma na previdência e a entrega da 
Eletrobras ao capital privado, a nossa atuação e 
comprometimento não pode ser diferente. 

Nesta semana teremos diversas ações contra 
as intervenções do governo. Hoje (19), acontece em 
todo o país atos e paralisações contra a reforma 
da previdência, que impossibilita a aposentado-
ria da população brasileira. Em Brasília, a con-

19 de fevereiro de 2018

centração começa às 17h, no Museu da República.
Além disso, na terça-feira (20) acontece na 

Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) do 
Senado audiência pública na próxima terça-feira 
(20), às 9h, para avaliar o plano de privatizações 
do governo federal. A audiência será transmitida 
ao vivo pelo portal E-cidadania. Os trabalhadores 
podem fazer perguntas, dar sugestões e críticas 
por meio do evento interativo disponível no link: 
https://goo.gl/JqN4CV.

No dia 21 será realizado, na Câmara dos De-
putados, o lançamento da Frente Parlamentar 
em Defesa das Distribuidoras de Energia Elétri-
ca. O evento acontece no Plenário 2(dois) das Co-
missões, às 10h, em conjunto com a entrega das 
assinaturas que propõe um referendo popular 
sobre a privatização da Eletrobras. 

Assim, a presença dos trabalhadores e tra-
balhadoras do Sistema Eletrobras é fundamental 
para mostrar que somos contra toda e qualquer 
entrega do nosso patrimônio à iniciativa privada.

CALENDÁRIO DE LUTAS
DATA ATIVIDADE LOCAL

20/02 Audiência pública Avaliação do processo de privatizações, 9h
Senado Feederal - Anexo II, Ala 

Senador Alexandre Costa, Plenário 
nº 13

21/02
Lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa das 
Distribuidoras, às 10 horas

Anexo II, Plenário 2 das Comissões, 
Brasília\DF

21/02 Ato Político de entrega das Assinaturas do Referendo, às 10 horas
Anexo II, Plenário 2 das Comissões, 

Brasília\DF

22/02
Reunião com as Frentes em Defesa das Empresas do Sistema 
ELETROBRAS, às 09 horas

Câmara dos Deputados,
Brasília\DF

https://goo.gl/JqN4CV

