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Campanha Salarial 2015 prossegue
na Eletrobras, CHESF e SAAE’s
Na Eletrobras e CHESF já ocorreram duas rodadas de negociação sem que nenhuma
proposta seja apresentada. Nos SAAE’s será iniciado processo de mediação na justiça.
A campanha salarial 2015 dos
Urbanitários de Alagoas prossegue,
com a campanha salarial da
Eletrobras e CHESF e de alguns
SAAE’s que ainda não encerraram
seus acordos coletivos deste ano.
Na CASAL e nos SAAE’s de Marechal
Deodoro e Cajueiro os acordos já
foram fechados.
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CONSPIRAÇÃO NÃO ENTRA EM RECESSO

ESCLARECIMENTO SOBRE
O REAJUSTE DO PLANO
DE SAÚDE ELETROBRAS

A Folha de São Paulo noticiou um fato da maior gravidaDiante
do informe constante DE
nos ALAGOAS
demonstrativos
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Deputados, o chefe da Casa, Eduardo Cunha, dividiu o
Distribuição Alagoas, referente ao reajuste do plano
"breakfast" com o ministro do Supremo Tribunal Federal,
Gilmar Mendes, e o impagável Paulinho da Força, do partido
de saúde, o Sindicato dos Urbanitários esclarece o
Solidariedade. Além de guloseimas habituais, constou do
que segue:
cardápio nada menos que o impeachment da presidente
Dilma Rousseff.
01- O Sindicato não participou do processo de
Boquirroto como sempre, Gilmar confirmou o debate
negociação do ajuste anual do Plano de saúde, sendo
sobre o assunto. "Ele [Cunha] falou dos problemas de
convidado apenas, para participar da última reunião,
impeachment, esses cenários todos". Perguntados pela
para que tomasse conhecimento do reajuste a ser
reportagem, Paulinho da Força e o presidente da Câmara
tergiversaram, sem convencer. O texto afirma que o deputaimplantado no mês de junho/2015;
do do Solidariedade especulou que a derrubada da presidente (pois é disso que se trata) supõe um acordo entre
02 – As negociações foram realizadas pela
Eduardo Cunha, o vice Michel Temer, Renan Calheiros,
Aliança, Unimed e Eletrobras, onde a Unimed apresenchefe do Senado, e o presidente do PSDB, Aécio Neves.
tou uma proposta de reajuste de 19,28% e, a
Se isto não é conspiração, é bom tirar a palavra do
Eletrobras, apresentou contraproposta no valor da
dicionário. Que diabo pode representar a reunião entre o
média dos reajustes dos últimos 5 anos;
terceiro nome da linha de sucessão do Planalto, um ministro
da mais alta corte da Justiça e um parlamentar adversário
obsessivo do governo –os três para discutir a deposição de
03 – O Sindicato foi excluído do processo de
uma presidente eleita?
negociação, tendo sido apenas convidado pela
A qualidade dos interlocutores dissipa dúvidas. A
Eletrobras para “TOMAR CONHECIMENTO” das negocicapivara é geral. O presidente da Câmara, de currículo mais
ações, segundo as próprias palavras do técnico da
do que suspeito, foi acusado de embolsar milhões de
Aliança, que afirmou que “o sindicato foi convidado
dólares em negociatas. O ministro Gilmar, dono de um
para tomar conhecimento e não participar das negociaprontuário de atitudes controversas, é conhecido por travar
o fim do financiamento empresarial nas eleições.
ções pois, como determina a Agência Nacional de
Nesse clima, nenhum recesso parlamentar coloca
Saúde – ANS, essa atribuição é da Administradora do
tropas em descanso. A coisa é bem maior. Na verdade, a
contrato”;
conspiração sempre prefere trabalhar à sorrelfa. Limites
constitucionais, veleidades jurídicas e direitos elementares
04 – O Sindicato foi contra todas as propostas de
mais atrapalham do que ajudam num cenário de vale tudo.
reajustes apresentadas e, mesmo sem poder negociAs denúncias contra o ex-presidente Lula trazem novo
ar, discutiu exaustivamente sobre os percentuais
exemplo. Vão das baixarias das "nove digitais" esgrimidas
apresentados, o que resultou na redução desses
num documento tucano até acusações de... ajudar a
expandir negócios do Brasil no exterior quando já havia
percentuais propostos pela Aliança, Eletrobras e
deixado o cargo público! Por causa disso, Lula virou alvo de
Unimed, levando a operadora a apresentar o valor final
ação estimulada por um procurador notório pela campanha
de 14,95%;
nas redes sociais contra o PT; e por outro que tem mais de
200 ocorrências de negligência no exercício da função. Já a
05 – Ainda insatisfeito com esse percentual, o
fundamentação judicial nem zero tiraria em redação de
Sindicato questionou e reafirmou sua proposta de
vestibular.
debater o reajuste apenas depois do Acordo Coletivo –
Quem vai assumir a responsabilidade por tanta irresponsabilidade? A sensação é a de um conjunto de forças
ACT, ou que o reajuste fosse dado pelo IPCA;
sem liderança. Sua única bandeira parece ser Delenda est
PT. Em torno dela, cada um opera a seu bel prazer –Sergio
06 – Como a Aliança e a Unimed se mantiveram
Moro, Rodrigo Janot, procuradores excitados, Polícia Federal
intransigentes, afirmando que o percentual seria o de
desgovernada, parlamentares paroquiais– tudo isso diante
14,95% e não teria mais negociação, o Sindicato
de um governo entre atônito e preocupado, mas sem
reafirmou sua posição contrária a esse percentual e
iniciativa face à degradação das condições de vida da
maioria. Cabe lembrar: nem sempre do caos nasce a ordem.
que os/as trabalhadores/as não aceitariam pagar tal
reajuste.
Ricardo Melo é colunista da Folha de São Paulo.
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Eletrobras já teve duas rodadas de negociação
e nos SAAE’s haverá mediação da justiça
UM INFORMATIVO A SERVIÇO DAS LUTAS DOS TRABALHADORES DE ALAGOAS

Categoria não aceita mais enrolação da Eletrobras
e quer a apresentação de proposta digna.

Os trabalhadores/as da
Eletrobras participaram da segunda
rodada de negociação do ACT
2015/16 no dia 31 de julho, em
Brasília, quando a empresa manteve
a postura de enrolação, em desrespeito a categoria, negando a concessão
de cláusulas novas e avanço nas
atuais.
Além disso, não foi apresentada
proposta de reajuste para as cláusulas econômicas, alegando que ainda
estão em negociação com o DEST.
Contudo, foi mantida a database em
1º de maio, com a garantia do retroativo, e a validade do ACT volta a ser de
um ano.
Uma nova rodada de negociação
foi marcada para o dia 18 ou 19 de
agosto, em Brasília, onde se espera
que a empresa se digne a apresentar
uma proposta que atenda aos anseios dos/as trabalhadores/as, acabando com esse vai e vem de reuniões
improdutivas, que causa desgaste e
ansiedade.
O Sindicato avalia que a negociação será bastante difícil, sendo
necessária muita unidade e mobilização de todos/as, reafirmando que
não aceitará nenhum retrocesso.

Como não houve retorno para
a proposta enviada pelo
Sindicato, o caminho será
a mediação da justiça do
trabalho para os SAAE’s.

Assembleia dos/as trabalhadores/as do SAAE de Pão de Açúcar

SAAE´S
O SAAE de Viçosa fechou acordo
com a garantia da manutenção de
todas as clausulas anteriores,
aumento salarial de 10% e mais R$
2 no auxílio alimentação.
O SAAE de Penedo está em fase
de negociação e de avaliação para
implantar um reajuste gradual e
progressivo. Em agosto haverá uma
reunião entre trabalhadores/as,
sindicato e direção do serviço para
avaliar e fechar uma proposta.

Em relação aos SAAE's de São
Miguel dos Campos, Pão de Açúcar,
Barra de Santo Antônio e Porto Real
do Colégio ainda não há resposta
sobre a implementação do ACT
2015/2017. O caminho agora é via
mediação coletiva através da
Procuradoria Regional do Trabalho.
Como já se passaram mais de 60
dias do envio do ACT e não houve
nenhuma resposta por parte da
direção destes SAAE's, que será
iniciada pelo SAAE de Pão de Açúcar.

Improvisação e precariedade no dia-a-dia dos/as trabalhadores/as da CASAL
O Sindicato vem mais uma
vez denunciar o descaso da
CASAL para com seus/as
trabalhadores/as, que continuam tendo que trabalhar em meio
a improvisação e total precariedade.
Na estação elevatória do
Jacintinho R1, que funciona 24
horas, os/as trabalhdores/as
não tem as mínimas condições
de alojamento.
São obrigados a ficar em um
quarto minúsculo, quente e sem
espaço para absolutamente
nada. A geladeira, inclusive,
precisa ficar do lado de fora da

Elevatória R1 no Jacintinho e ETA Pratagy

sala, pois não há espaço adequado. A pia
também é externa, obrigando o/a trabalhador/a a se expor a sol e chuva.
Na estação de tratamento do
Pratagy, a mais importante da CASAL, o ar

condicionado do alojamento está
quebrado há mais de seis
meses, obrigando os/as trabalhadores/as a conviver em um
ambiente quente e insalubre.

estão tendo que se deslocar para a cidade de Arapiraca ou para Maceió
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Trabalhadores/as reclamam
de péssimo serviço do plano de
saúde na capital e especialmente
no interior de Alagoas
Problema atinge CASAL e Eletrobras em todo o Estado

Se não bastasse os aumentos
dinheiro com estes deslocamenabusivos implantados nos reajustos, levando muitos a optar por
tes dos Planos de Saúde operados
pagar consulta particular, pois
pela UNIMED dos/as trabalhadoacaba ficando pelo mesmo preço
res/as da Eletrobras Alagoas e
da viagem até outra cidade e, até,
CASAL, o Sindicato recebeu várias
ser atendido pelo SUS, mesmo
reclamações de que a rede credentendo plano de saúde privado.
ciada é altamente precária no
Mesmo quem mora em Maceió
interior do Estado, o que tem prejutem tido diversos problemas com o
dicado muito quem
plano de saúde
necessita de
operado pela
atendimento
UNIMED, que só
médico nestas
sabe cobrar caro
para que possam ser
regiões.
pel os seus
atendidos estão tendo
Para se ter
serviços, mas não
uma ideia da
está oferecendo
que se deslocar para a
situação, na
um atendimento
cidade de Arapiraca
cidade de Santana
di gno, c om
ou para Maceió.
do Ipanema só há
consultas que só
uma única clínica
conseguem vagas
credenciada e,
para dois ou três
mesmo assim, o
meses e, nos casos
médico só atende na parte da tarde.
de emergência, tendo que esperar
Na cidade de Delmiro Gouveia não
em longas filas por horas e mais
existem credenciados que atendam
horas.
p el o co n vê n io d e a b ra n gê nc ia
Visando reverter essa situaestadual, realidade que se repete
ção das cidades do interior, o
em diversas outras cidades do
Sindicato cobra a formalização de
interior do Estado.
convênios de fronteira em cidades
Diante dessa situação os/as
como Paulo Afonso, Propriá, Cabo
trabalhadores/as, que pagam caro
de Santo Agostinho, dentre outras,
pelo serviço, para que possam ser
que possuem uma rede credenciaatendidos estão tendo que se
da maior, bem como a ampliação
deslocar para a cidade de Arapiraca
da rede existente em todo o
ou para Maceió, gastando tempo e
Estado.

“

Sindicato convoca quem
teve desconto salarial
após paralisação
O Sindicato está
convocando todos/as os/as
trabalhadores/as da
Eletrobras Alagoas, mais
especificamente da regional
de Arapiraca, que tiveram
descontado o dia da paralisação contra o PL 4330,
realizada no dia 30 de
março, que entrem em
contato com a Secretaria do
Sindicato, informando do
referido desconto, para que
possamos tomar as medidas cabíveis visando
reverter essa irregularidade.
Essa paralisação foi
negociada com a diretoria da
Eletrobras Alagoas, que
afirmou que não haveria
desconto algum. Ocorre que
a chefia da regional de
Arapiraca, desrespeitando
seus superiores, determinou
o desconto para alguns/as
trabalhadores/as daquela
regional, que atinge também
cidades como Santana do
Ipanema e Delmiro Gouveia.
Todos sabem que em
casos de paralisações ou
greves, os descontos dos
dias parados são uma
possibilidade concreta,
decorrente da luta, no
entanto, neste caso, houve
uma negociação prévia com
a direção da empresa, que
concordou que não haveria
desconto. O Sindicato
entende que, ou desconta
para todos/as os/as que
participaram da paralisação,
ou, caso contrário, não
desconta para ninguém. O
que não pode ocorrer é o
desconto apenas para
alguns/as.
O Sindicato não vai
aceitar intimidação de
qualquer chefia que seja e,
por isso, convida todos/as
aqueles/as que sofreram tal
punição, a informar através
dos fones 0800-702-0881
ou (82) 3221-0880, ou por
e m a i l
s i n d i c ato@urbanitarios-al.com.br
para que a entidade tome as
medidas necessárias.

“
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Líder do governo na Assembleia diz que é
contra projeto que privatiza a CASAL
UM INFORMATIVO A SERVIÇO DAS LUTAS DOS TRABALHADORES DE ALAGOAS

Urbanitários foram recebidos pelo vice-presidente e líder do governo na Assembleia
Legislativa, Ronaldo Medeiros do Partido dos Trabalhadores - PT

A diretoria do Sindicato dos
Urbanitários esteve reunida com o
vice-presidente da Assembleia
Legislativa e líder do governo do
Estado Deputado Ronaldo Medeiros,
do Partido dos Trabalhadores – PT,
quando trataram do projeto que visa
privatizar a CASAL, que se encontra
naquela casa. A reunião, que ocorreu
no dia 22 de julho, foi solicitada pelo
Sindicato a todos os 27 deputados
estaduais. Ronaldo Medeiros foi o
primeiro a atender à solicitação da
entidade.
O Sindicato encaminhou a todos
os deputados estaduais alagoanos o
Plano de Recuperação da CASAL –
Companhia de Saneamento de
Alagoas, que foi construído pelo
corpo técnico da Empresa. A entidade
ressalta a importância da CASAL
como empresa pública, com alto grau
de especialização, na prestação de
Serviços Públicos de Saneamento
Básico para toda a sociedade alagoana. Desta forma, pede que os deputados se posicionem contrários ao PL
que tramita na casa e prevê a transferência para iniciativa privada a
Gestão da Água em Alagoas.
O líder do governo afirmou que é

Reunião com o Deputado Ronaldo Medeiros

contra o projeto e que irá defender a
manutenção da CASAL como
empresa pública. Ele afirmou que
acredita no plano de recuperação
apresentado pelos técnicos da
companhia e, que irá acompanhar
sua aplicação, pois entende que se
houver empenho da direção da
empresa e do governo, esse plano
tem condições de devolver a saúde
financeira que tanto a CASAL
precisa.

O Sindicato agradeceu o
empenho do vice-presidente da
Assembleia, que se comprometeu a
manter o Sindicato a par de qualquer movimentação que houver em
relação ao andamento do projeto na
casa. A entidade representativa dos
trabalhadores/as da CASAL manterá uma agenda de visitas aos
demais deputados, visando sensibilizá-los da importância de votar
contra esse nefasto projeto.

FUNDO DE PENSÃO

Projeto de lei visa democratizar fundos de pensão
A deputada Maria do Rosário
(PT-RS) e o deputado Chico D'Ângelo
(PT-RJ) apresentaram no início de
maio o Projeto de Lei PLP 84/2015
na Câmara dos Deputados. O projeto
foi elaborado depois de reuniões
com a Anapar - Associação Nacional
dos Participantes de Fundos de
Pensão e incorpora várias alterações
nas leis complementares 108 e
109, alinhadas com os debates e
reinvindicações que os participantes
vêm fazendo nos congressos anuais,
contemplando demandas históricas
de ativos, aposentados e entidades
representativas dos trabalhadores,
dentre elas, a paridade em todos os

órgãos de gestão.
As principais alterações
propostas são as seguintes:
- Paridade de representação
entre patrocinador e participantes
em todos os órgãos de gestão
(diretoria, conselho deliberativo, e
conselho fiscal), fim do voto de
minerva, eleição direta dos
representantes dos participantes,
estabilidade no mandato e no
emprego.
- Define as atribuições dos
conselhos deliberativo e fiscal na
LC 109 e exige voto da maioria
absoluta dos conselheiros
deliberativos para alterar plano de

custeio, estatuto e regulamento de
plano.
- Define o que é revisão de plano e
proíbe devolução de superávit aos
patrocinadores.
- Alterações de plano só podem ser
feitas em negociação com as entidades
representativas dos participantes e
preserva os benefícios acumulados até a
a data da mudança.
Estas alterações contrariam interesses das patrocinadoras. Vai ser necessário um grande esforço dos participantes
para a sua aprovação. A Anapar organizará atividades em apoio ao projeto, para
esclarecer os parlamentares e reivindicar
sua aprovação.
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Sindicatos lançam campanha nacional
em defesa do setor elétrico
No dia 30/07 entidades de todo o
país, trabalhadores/as da Companhia
Energética de Goiás – CELG, movimentos sociais e sindicais participaram de
um grande ato em defesa do Sistema
Elétrico Brasileiro. Os Urbanitários de
Alagoas também participaram do ato
contra a privatização das empresas
públicas (FOTO). A concentração foi
pela manhã na Praça do Bandeirante e
em seguida as mais de 600 pessoas,
seguiram em marcha pelas ruas da
Capital, até chegar à sede da CELG em

Goiás.
Durante o trajeto, os representantes das entidades e políticos que
apóiam a causa discursaram e
alertaram à população sobre o
processo de privatização no Brasil,
que não trouxe solução para o setor e
sim a baixa qualidade dos serviços
prestados e, uma das tarifas de
energia mais caras do mundo.
Após a marcha, os/as participantes do ato se reuniram em frente à
CELG onde aconteceu o lançamento

A CAUSA

oficial do Movimento em Defesa do
Setor Elétrico Nacional. Esse movimento, que é uma reação ao projeto
em andamento de privatização das
Distribuidoras da Eletrobras, acontecerá em outras capitais brasileiras.

A CONSEQUÊNCIA

Obama faz lobby para 70
Lula é acusado de crime por
empresários americanos
UM INFORMATIVO
A SERVIÇO DAS LUTAS DOSajudar
TRABALHADORES
DE ALAGOAS
empresas brasileiras
O presidente
dos Estados
Unidos, Barack
Obama, reuniu em
um jantar a portas
fechadas na Casa
Branca cerca de
70 empresários
americanos que
fazem forte lobby
pelo fim do
embargo comercial, econômico e financeiro a Cuba
instituído em 1961. A informação foi apurada pelo
jornal espanhol El País.
Com o embargo empresas estadunidenses
tem severas restrições para atuar no país, que é a
maior economia da América Central e visto como o
de maior potencial de crescimento pela abertura
na economia. Os empresários norte-americanos
estão ansiosos para não perder grandes oportunidades de negócios que veem no país.
O governo Obama defende o fim do embargo,
mas o Congresso americano, com perfil mais
conservador e de maioria oposicionista ao presidente, ameaça impedir qualquer mudança nesta
questão.
Os Estados Unidos já reataram relações
diplomáticas com a ilha. As embaixadas já foram
reabertas em ambos os países. Houve libertação
de presos pelos dois lados, considerados presos
políticos sob a ótica de cada lado. Mas o embargo
econômico continua em vigor até que o Congresso
norte-americano o suspenda.
O jantar na Casa Branca foi visto como uma
união de forças para pressionar, ou seja, fazer
lobby, sobre o Congresso para dar fim ao embargo.
Se visto apenas como vitória da política externa do
presidente, as chances de o Congresso oposicionista aprovar são menores. Se houver pressão
vinda de uma demanda do setor empresarial, as

O ex-presidente Lula está sendo investigado
por ajudar empresas brasileiras a ganhar projetos
no exterior. Segundo o procedimento investigatório
criminal aberto na justiça brasileira, o expresidente teria obtido vantagens econômicas da
Empreiteira Odebrecht, por ter ajudado esta
empresa a conseguir contratos para realizar obras
na República Dominicana e em Cuba.
Segundo a investigação, Lula recebeu valores
da Odebrecht e de outras empresas investigadas
na Operação Lava Jato. ‘’No exercício do mandato
dele não há nenhum indício de que tenha recebido.
Mas depois que ele saiu do cargo, recebeu aqueles valores referentes a palestras pelo Instituto
Lula". Lula afirmou que criou a Lils palestras,
Eventos e Publicidade Ltda, para receber remuneração pelas palestras que realiza no Brasil e em
outros países.
Nenhum dos delatores disse que os pagamentos recebidos por Lula foram propina. Mas a justiça
brasileira suspeita de Lula. ‘’Nos parece incompatível se considerarmos que as empresas pagavam
mais de R$ 300 mil por palestra". O ex-presidente,
por meio de sua assessoria, ressaltou a legalidade
das palestras.
O presidente americano Barack Obama faz
lobby e não tem problema. O ex-presidente
Fernando Henrique também realiza palestras do
mesmo tipo, recebe valores semelhantes aos de
Lula e não há nenhuma invstigação sobre ele. Mas
Lula não pode fazer nada disso. Por que será?
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20º Congresso da FNU
Urbanitários criam sua Confederação
Nacional - CNU e ampliam luta

Os Urbanitários de Alagoas participaram, de 10 a 14 de
agosto, em Florianópolis, do 20º Congresso da FNU e o 1º
Congresso da Confederação Nacional dos Urbanitários CNU, um momento histórico para os/as trabalhadores/as
do ramo da energia, saneamento, meio ambiente e gás
natural, que sempre sonharam em criar uma entidade
superior que fortaleça e organize ainda mais a luta dos
Urbanitários em todo país.
A abertura contou com a presença de centenas de
delegados e convidados especiais, entre eles representantes dos movimentos sociais do MAB, do MST, da luta da
Mulheres, na figura da ativista e pesquisadora, Raquel
Moreno, da CUT-SC, Ana Rodrigues, Jocélio Drummond, da
ISP, e o presidente da CUT nacional, Vagner Freitas.
Nos discursos foi colocada a importância de se fazer o
enfrentamento contra o movimento conservador que tem se
avançado contra o campo progressista. Defendendo que
nenhum direito seja retirado da classe trabalhadora.
O evento se encerrou no dia 14 de agosto com a elaboração de um plano de luta e a eleição e posse da primeira
direção da Confederação Nacional dos Urbanitários - CNU.

MULHERES NA LUTA

Marcha das Margaridas 2015
No dia 12
de agosto de
2015 ocorrerá,
em Brasília, a
5ª Marcha das
Margaridas,
que este ano
tem como
tema: ‘’Por um
Brasil com
Desenvolvimen
to Sustentável com Democracia, Justiça,
Autonomia, Igualdade e Liberdade’’.
Essa Marcha tem um papel importante no
atual cenário de avanço do conservadorismo,
ataque aos diretos da classe trabalhadora, e às
ameaças a nossa democracia.
A meta é atingir 100 mil mulheres nas ruas
de Brasília, para pressionar esse governo e
apoiar as políticas de combate à pobreza, à
discriminação e de mudanças estruturais de
combate à desigualdade e ações de combate a
violência contra as mulheres.
Ter uma mulher na presidência é fruto da
luta dos/as trabalhadores/as ao longo da
história do nosso país. A luta das mulheres tem
defendido o direito a emprego formal, a votar e
ser votada, direito de ter ou não filhos, direito a
estudar, direito de sair na rua sozinha, de casar,
descasar, enfim direito de serem livres.
Nossa Marcha é uma manifestação das
mulheres do campo, da floresta, das águas e da
cidade para garantir e ampliar seus direitos, mas
é também um ato de solidariedade e de repúdio a
violência que atinge a mulher que hoje nos
representa.

JURÍDICO

Supremo garante convocação de concursados da Eletrobras
Após longa disputa judicial,
finalmente o Supremo Tribunal
Federal - STF, através do Ministro
Edson Fachin, decidiu que a
Eletrobras se obriga o convocar
os aprovados no concurso
público realizado pela empresa. A
ação contra a Eletrobras teve a
participação do Sindicato dos
Urbanitários de Alagoas, que
defendeu o fim da terceirização,
através da realização do concurso público e, consequente
substituição dos terceirizados
pelos concursados.
Em sua decisão, o ministro

afirma que ‘’comprovada a necessidade de contratação de pessoal, o
ente público, ainda durante o prazo
de validade do concurso, contrata
mão de obra precária, em detrimento das nomeações dos que obtive-

ram êxito no certame. Decerto
que a contratação de pessoal
deve-se ater à conveniência e à
necessidade do ente público,
contudo o que não se admite é
que a administração se proponha a realizar concurso público
para preenchimento de cargos,
gerando expectativa nos que
foram aprovados e, ao mesmo
tempo, lance mão da contratação de terceirizados para
desenvolver as mesmas atribuições daqueles’’.
Parabéns aos concursados
por mais esta vitória.
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GERAL
CURTAS
A CUT está convocando
todos/as os/as trabalhadores/as
para estarem nas ruas de todo o
país no dia 20 de agosto em
defesa dos direitos sociais, da
liberdade e da democracia, contra
a ofensiva da direita e por saídas
populares para a crise. As
principais bandeiras são: 1-Contra
o ajuste fiscal! Que os ricos
paguem pela crise! 2- Fora Cunha:
Não às pautas conservadoras e
ao ataque a direitos! 3- A saída é
pela Esquerda, com o povo na
rua, por Reformas Populares!
Foi realizado no dia 10 de
agosto, com apoio do Fórum
Nacional pela Democratização da
Comunicação (FNDC) e da
Fundação Ford, um Seminário
Internacional sobre regulação da
mídia. Organizado pelo Intervozes,
em parceria com o Centro de
Informação da Organização das
Nações Unidas (ONU) para o
Brasil e Universidade de Brasília,
local do encontro. O objetivo do
encontro foi debater, a partir dos
padrões internacionais, a
regulação e a proteção da
liberdade de expressão,
garantindo a real democratização
do país.
A presidenta Dilma Rousseff
lançou no dia 11/08 o PIEE Programa de Investimento em
Energia Elétrica. No anúncio, o
governo prometeu lançar até
2018 leilões de usinas de energia
que seriam capazes de gerar
entre 25 mil e 31 mil MW, além
de 38 mil km de linhas de
transmissão. A previsão é que
esses investimentos cheguem a
R$ 186 bilhões, sendo que R$
106 bilhões seriam gastos
somente após 2018.
A presidente Dilma Rousseff
também prometeu derrubar nos

POESIA
próximos meses em 15% o preço
da bandeira tarifária vermelha,
cobrança extra que tem sido
empregada para compensar o uso
mais intenso de termelétricas em
meio à crise hídrica.
O governador Renan Filho
anunciou no dia 24/07, que um
investimento de R$ 1 bilhão está
sendo destinado ao saneamento
básico de todo o Estado. A orla
lagunar de Maceió, que sofre
periodicamente com inundações
na época das chuvas, será uma
das áreas contempladas com
recursos da ordem de R$ 55
milhões.
Além da orla lagunar, os bairros
Benedito Bentes, Farol e Serraria,
todos em Maceió, também
receberão obras de saneamento.
No Interior, os municípios de
Marechal Deodoro (R$ 16
milhões), Olho D'água das Flores
(R$ 2 milhões), Igaci (R$ 16
milhões) e Ouro Branco (17
milhões) também serão
beneficiados.
Segundo dados recémdivulgados pela Receita Federal,
os maiores milionários a prestar
contas ao fisco, um grupo de
71.440 brasileiros, ganharam em
2013 quase 200 bilhões de reais
sem pagar nada de imposto de
renda de pessoa física (IRPF).
Foram recursos recebidos por eles
sobretudo como lucros e
dividendos das empresas das
quais são donos ou sócios, tipo
de rendimento isento de cobrança
de IRPF no Brasil. Caso a bolada
fosse taxada com a alíquota
máxima de IRPF aplicada ao
contracheque de qualquer
assalariado, de 27,5%, o País
arrecadaria 50 bilhões de reais
por ano, metade do valor do
ajuste fiscal promovido pelo
ministro Levy.

SALMOS 139

Senhor, tu me sondas e me
conheces.
Sabes quando me sento e quando
me levanto; de longe percebes os
meus pensamentos.
Sabes muito bem quando trabalho
e quando descanso; todos os
meus caminhos te são bem
conhecidos.
Antes mesmo que a palavra me
chegue à língua, tu já a conheces
inteiramente, Senhor.
Tu me cercas, por trás e pela
frente, e pões a tua mão sobre
mim.
Tal conhecimento é maravilhoso
demais e está além do meu
alcance, é tão elevado que não o
posso atingir.
Para onde poderia eu escapar do
teu Espírito? Para onde poderia
fugir da tua presença?
Se eu subir aos céus, lá estás; se
eu fizer a minha cama na
sepultura, também lá estás.
Se eu subir com as asas da
alvorada e morar na extremidade
do mar,
mesmo ali a tua mão direita me
guiará e me susterá.
Mesmo que eu dissesse que as
trevas me encobrirão, e que a luz
se tornará noite ao meu redor,
verei que nem as trevas são
escuras para ti. A noite brilhará
como o dia, pois para ti as trevas
são luz.

