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Eletrobras e CHESF encerram
Campanha Salarial 2015

Acordo foi fechado após greve e mediação do Tribunal Superior do Trabalho - TST
Nos SAAE’s foi iniciado processo de mediação na justiça.

Assembleia fechamento de ACT 2015 da Eletrobras Alagoas no dia 02 setembro

A campanha salarial 
2015 dos Urbanitários de 
Alagoas chegou ao fim na 
Eletrobras e CHESF, após 
uma greve de 72 horas por 
um acordo justo e contra 
qua lque r  ten ta t i v a de 
p r i v a t i z a ç ã o  d a s 
Distribuidoras de Energia 
da Eletrobras.

Nos SAAE’s que ainda 
nã o en ce r r a ram se us 
acordos coletivos deste 
ano, o processo de negocia-
ção está sendo judicializa-
do.

S i n d i c a t o 
denuncia que 
Parceria Público 
Privada - PPP só 
traz prejuízo para 
o povo alagoano, 
confirmado com 
a experiência da 
P P P  d e 
Arapiraca.
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Trabalhadores/as da Eletrobras e CHESF
Alagoas fazem protesto contra privatização

Nova PPP trará mais
prejuízo para a CASAL

Sindicato explica a luta da entidade em
prol da categoria para novos concursados

Sindicato se reúne com 
diretoria da CASAL para

tratar de pendências do ACT
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ARTIGO Sindicato realiza ato
contra PPP’s na CASAL

Vivemos um momento de crise. Crise internacional do 
capitalismo, crise econômica e política em vários países 
vizinhos e no Brasil. Correm grave perigo os direitos e as 
aspirações fundamentais do povo brasileiro: ao emprego, 
ao bem-estar social, às liberdades democráticas, à sobera-
nia nacional, à integração com os países vizinhos. Para 
defender nossos direitos e aspirações, para defender a 
democracia e outra política econômica, para defender a 
soberania nacional e a integração regional, para defender 
transformações profundas em nosso país, milhares de 
brasileiras e de brasileiros de todas as regiões do país, 
cidadãos e cidadãs, artistas, intelectuais, religiosos, 
parlamentares e governantes, assim como integrantes e 
representantes de movimentos populares, sindicais, 
partidos políticos e pastorais, indígenas e quilombolas, 
negros e negras, LGBT, mulheres e juventude, realizamos 
esta Conferência Nacional onde decidimos criar a Frente 
Brasil Popular. Nossos objetivos são:

1. Defender os direitos dos trabalhadores e das 
trabalhadoras: melhorias das condições de vida, emprego, 
salário, aposentadoria, moradia, saúde, educação, terra e 
transporte público! Lutamos contra o atual ajuste fiscal e 
contra todas as medidas que retiram direitos, eliminam 
empregos, reduzem salários, elevam tarifas de serviços 
públicos, estimulam a terceirização, ao tempo em que 
protegem a minoria rica. Defendemos uma política econômi-
ca voltada para o desenvolvimento com distribuição de 
renda. 

2. Ampliar a democracia e a participação popular nas 
decisões sobre o presente e o futuro de nosso país. 
Lutamos contra o golpismo — parlamentar, judiciário ou 
midiático — que ameaça a vontade expressa pelo povo nas 
urnas, as liberdades democráticas e o caráter laico do 
Estado! 

3. Promover reformas estruturais, para construir um 
projeto nacional de desenvolvimento democrático e popular: 
reforma do Estado, reforma política, reforma do poder 
judiciário, reforma na segurança pública com desmilitariza-
ção das Polícias Militares, democratização dos meios de 
comunicação e da cultura, reforma urbana, reforma agrária, 
consolidação e universalização do Sistema Único de Saúde, 
reforma educacional e reforma tributária! 

4. Defender a soberania nacional. O povo é o dono das 
riquezas naturais, que não podem ser entregues às transna-
cionais e seus sócios! Lutamos em defesa da soberania 
energética, a começar pelo Pré-Sal, a Lei da Partilha, a 
Petrobrás, o desenvolvimento de ciência e tecnologia, 
engenharia e de uma política de industrialização nacional! 

Convidamos a todas e a todos que se identificam com 
esta plataforma a somar-se na construção da Frente Brasil 
Popular. O povo brasileiro sabe que é fácil sonhar todas as 
noites. Difícil é lutar por um sonho. Mas sabe, também, que 
sonho que se sonha junto pode se tornar realidade.

FRENTE BRASIL POPULAR
MANIFESTO AO POVO BRASILEIRO O Sindicato realizou um ato em frente a 

Assembleia Legislativa, no dia 01 de outubro, em 
protesto contra a assinatura, por parte do governador 
Renan Filho, ao assinar um contato de Parceria Público 
Privada - PPP, visando entregar 70% do esgotamento 
sanitário da capital para o setor privado, dando mais 
um passo em direção a privatização da CASAL.

Após o ato, o Sindicato protocolizou para os 
Deputados a CARTA DE ALAGOAS, onde pede a 
retirada imediata do projeto que autoriza venda de 
56% do capital da CASAL, transferindo assim a 
titularidade da Companhia para a iniciativa privada, 
bem como denuncia que as PPP´s são, na verdade, 
uma forma de privatização do patrimônio do povo 
alagoano, que está sendo entregue ao capital privado.

Além de trabalhadores da CASAL, participaram do 
ato outros dirigentes sindicais e dirigentes da CUT/AL, 
inclusive sua presidenta Rilda Alves.

Os/as trabalhadores/as da CASAL estão se 
mobilizando contra mais essa PPP, que irá prejudicar 
toda a população alagoana, como já está comprovado 
com o que ocorreu com a PPP de Arapiraca.
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Os/ as trabalhadores/as da 
Eletrobras e CHESF Alagoas aprova-
ram o acordo coletivo da categoria 
para este ano, em assembleia 
realizada no dia 02/09. A decisão 
ocorreu após a paralisação das 
atividades decretada em 31/08, em 
protesto contra a ameaça de privati-
zação do setor elétrico e, a luta por 
um acordo coletivo justo, que foi 
conquistado através de proposta 
construída juntamente com o Coletivo 
Nacional de Eletricitários (CNE), o 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) e 
diretores nacionais da holding.

A proposta de ACT 2015/2016 
apreciada e aprovada pelos/as 
trabalhadores/as e já aprovada pelo 
DEST, contempla: reajuste salarial 
linear de 8,17%, incidente sobre os 
salários de 30 de abril de 2015, com 
pagamento retroativo a primeiro de 
maio de 2015.

Pela proposta aprovada, houve 
um reajuste 25% no valor do “ticket-
alimentação”, retroativo a 1º de maio 
de 2015. Também foi garantido o 
pagamento de dois talonários 
s u p l e m e n t a r e s  d e  “ t i c k e t -
alimentação”, sendo um no mês de 
outubro e outro no mês de novembro 
de 2015.

No Acordo aprovado pelos/as 

Eletrobras e CHESF encerram campanha salarial
após greve e mediação da justiça do trabalho

Empresa judicializou a negociação do ACT deste ano e categoria
arrancou um acordo após intensa negociação no TST. Os SAAE's de Pão de Açúcar,

São Miguel dos Campos, Barra de Santo Antônio e Porto Real do Colégio 
foram acionados pela justiça do trabalho visando intermediação das  negociações.

eletricitários/as ficou garantido 
também a manutenção das demais 
cláusulas dos acordos coletivos 
vigentes, nacional e específicos já 
conquistados pela categoria. Este 
ACT firmado terá a vigência de um 
ano (até 30 de abril de 2016). Houve 
ainda a garantia de não haver 
desconto dos dias parados.

SAAE´S
Os SAAE's de Pão de Açúcar, 

São Miguel dos Campos, Barra de 
Santo Antônio e Porto Real do 
Colégio receberam a pauta do ACT, 

mas até o momento não enviaram 
qualquer resposta ao sindicato 
sobre a implementação do acordo.

Os Urbanitários já solicitaram a 
Procuradoria Regional do Trabalho 
em Alagoas a realização de audiên-
cias de mediação para tratar dos 
assuntos re ferentes ao ACT 
2015/2017. 

A primeira audiência de media-
ção foi realizada no dia 15/09 pela 
Procuradoria Regional do Trabalho, 
entre o Sindicato e a direção do  
SAAE de Pão de Açúcar.

O Sindicato vem mais uma 
vez denunciar a falta de segu-
rança nas estações da CASAL, 
com riscos tanto para os/as 
trabalhadores/as como para a 
população, pois vândalos 
estão invadindo a estação 
elevatória, para tomar banho, 
ameaçando o local de contami-
nação, podendo trazer graves 
problemas para a comunidade 
abastecida pela estação.

Como se pode ver em uma 
das fotos acima, um professor 
dá aulas aos seus alunos no 
local, quando, ao fundo, se 

pode observar os invasores, não 
temendo nada e nem ninguém. Na 
outra imagem, pode-se vê-los tomando 
banho da estação de tratamento de 
água.

Elevatória 

Vândalos invadem estação elevatória da CASAL em Xingó

O Sindicato exige que a 
CASAL construa muros de 
proteção e garanta a segurança 
do local, antes que algo mais 
grave ocorra.

Assembleia fechamento ACT/2015 dos/as trabalhadores/as da CHESF Alagoas

Trabalhadores/as garantiram
reajuste retroativo a 

database e o não 
desconto dos dias

parados devido a greve.
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Nova PPP trará mais
prejuízo para a CASAL

Sindicato quer explicação da empresa sobre o projeto 
A decisão da venda da 

CAB Ambiental da cidade de 
Arapiraca pelo grupo Galvão, 
foi anunciada durante a 
apresentação do plano de 
recuperação judicial aos 
credores aprovado em 
assembleia realizada no dia 
28/08. A recuperação foi 
solicitada após à deteriora-
ção financeira da empreitei-
ra,  alvo da Operação Lava 
Jato.

Assinado pelo então 
governador Teotonio Vilela 
Filho, em 2012, o Contrato 
de Parceria Público Privada 
(PPP) estipula que a Águas 
do Agreste tem obrigatorie-
dade de realizar a amplia-
ção, recuperação, operação 
e gestão do sistema produ-
tor do Agreste por 30 anos. 
Da assinatura do documen-
to até hoje, apenas dois 
anos se passaram. 

A CAB não vem cumprin-
do suas obrigações contra-
tuais e, o atual presidente 
da Casal Clécio Falcão, 
afirmou que vem estudando, 
há algum tempo essa PPP e, 
negociando alterações no 
cont rato  que possam 
proporcionar equilíbrio entre 
as partes, uma vez que, da 
forma como ele está posto 
hoje, é desfavorável à 
companhia. 

De janeiro a agosto 
deste ano, a região do 
Agreste tem sofrido de 
interrupções periódicas no 
abastecimento de água. Na 
semana de 2 a 4 de setem-
bro, por exemplo, seis 
municípios ficaram sem 
água para manutenção de 
estações.

Os Urbanitários de 
Alagoas vem denunciando 
que essas PPP´s são 
prejudiciais para a popula-
ção e, agora, espera que o 
sistema de Arapiraca seja 
devolvido para a CASAL, 
acabando-se de vez com 
qualquer tentativa de novas 
PPP´s, pois já se mostraram 
inviáveis para o Estado. 

PPP de Arapiraca 
é inviável e proprietária
coloca sistema a venda

“

“

O Sindicato questiona o
fato do presidente da
CASAL afirmar que a
PPP de Arapiraca dá

prejuízo e, estar
preparando outra PPP, 
nos mesmos moldes

para Maceió.

O Sindicato dos Urbanitários 
afirma que a população alagoana vai 
ser mais uma vez prejudicada com a 
celebração de uma Parceria Púbico 
Privada – PPP, que promete levar 
esgotamento sanitário para a parte 
alta de Maceió, atingindo os bairros 
do Tabuleiro dos Martins, entorno do 
Benedito Bentes, Clima Bom, Colina 
dos Eucaliptos, Santa Lúcia, Rosane 
Collor e Cidade Universitária. A PPP 
está sendo preparada 
pela CASAL e terá os 
mesmos moldes da 
PPP de Arapiraca, 
que dá pre ju ízo 
mensal gigantesco 
à Companhia.

O contrato para 
a celebração desta 
PPP foi assinado no 
governo anterior, 
através do então 
presidente da CASAL 
Álvaro Meneses e o governador Téo 
Vilela. O projeto prevê a construção de 
estações de tratamento de esgoto, 
que será entregue a iniciativa privada 
pelo prazo de 30 anos e inclui, 
conforme a lei, a execução das obras 
e serviços correspondentes de 
operação, manutenção, controle 
operacional e comerciais, ou seja, a 
CASAL se retirará totalmente da 
operação do sistema.

Segundo o atual presidente da 
companhia, Clécio Falcão, em 
entrevista concedida a uma TV local, 
a PPP de Arapiraca dá prejuízo 
mensal para a empresa, que arreca-

da cerca de R$ 2,6 milhões/mês e é 
obrigada a repassar cerca de R$ 4 
milhões/mês para a CAB Águas do 
Agreste, que opera o sistema na 
região. Isso fora a energia elétrica 
consumida mensalmente, que se 
aproxima de R$ 1 milhão/mês.

O Sindicato questiona o fato do 
presidente da CASAL afirmar que a 
PPP de Arapiraca dá prejuízo e, estar 
preparando outra PPP, nos mesmos 

moldes, para Maceió. 
Se a empresa já 
não possui recur-
sos para investi-
mentos, como é 
q u e  a i n d a  v a i 
p e r d e r  m a i s 
dinheiro, entregan-
d o  u m  g r a n d e 
sistema lucrativo 
para a iniciativa 
privada?

Os Urbanitários 
estão preocupados com essa 
situação, já que também está em 
andamento um projeto para privati-
zação da empresa como um todo e, 
além disso, outro projeto de locação 
de ativos, que deverá sangrar ainda 
mais os cofres da já combalida 
CASAL. Os sindicalistas esperam 
que a direção da companhia escla-
reça para a população essa situa-
ção, pois a sociedade não vai 
aceitar ser mais uma vez enganada, 
com a entrega para a iniciativa 
privada, desse grande patrimônio 
público dos alagoanos que é a 
CASAL.
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Após o envio de vários ofícios 
solicitando uma reunião, o Sindicato 
conseguiu se reunir com a diretoria da 
CASAL dia 24/09/2015, quando 
reivindicou diversos pontos pendentes 
de interesse da categoria. O presidente 
da CASAL Clécio Falcão ouviu o sindica-
to em relação aos pontos pendentes 
conforme segue:

FUNCASAL - O Sindicato questio-
nou o fato da CASAL prorrogar o 
mandato da atual  diretoria da 
Fundação, ao invés de realizar eleição 
para Diretor de Seguridade, descum-
prindo o acordo coletivo de trabalho 
que prevê a realização da eleição e 
impedindo o acesso dos participantes 
à diretoria da FUNCASAL.  

ETA XINGÓ: O Sindicato denunciou 
o abandono da estação de tratamento 
de água de Xingó, facilitando atos de 
vandalismo e acesso de populares e 
crianças aos tanques de decantação 
de água para tomar até mesmo banho, 
deixando em risco a população.

PCS: O diretor presidente disse 
não ter conhecimento do processo de 
migração do plano de cargos e das 
distorções apresentadas.

P P P  D E 
MACEIÓ/PRIVATIZAÇÃO: O Governo 
quer atingir 70% de esgotamento 

Sindicato se reúne com diretoria da CASAL 
para tratar de pendências do ACT

Reunião com o Presidente da CASAL

Após vários pedidos, finalmente a CASAL marcou reunião para tratar de questões 
de interesse da categoria, como pendências do ACT e PPP’s

sanitário fazendo parceria com o setor 
privado, pois ele afirma que só com a 
ajuda do governo federal não tem 
condições. O Sindicato denunciou que 
estas PPP´s se tratam, na verdade, de 
uma forma de privatizar a empresa, 
retalhando-a e entregando o patrimô-
nio do povo alagoano ao capital 
privado.

EPI: O Sindicato cobrou, mais 
uma vez, a precariedade de mão de 
obra, deixando o/a trabalhador/a até 
sem EPI’s.

PASSE URBANO: O Sindicato 
denunciou que a empresa está 
descumprimento de ACT, ao atrasar a 
quitação dos passes urbanos dos/as 
seus/suas Trabalhadores/as. O 
presidente disse que no mês de 
outubro estarão regularizados os 
créditos, ou seja, serão liberados no 
prazo do acordo.

O Sindicato cobrou, mais uma 
vez, resposta às reivindicações feitas 
e, espera que a direção da empresa 
atenda ao pleitos.

ANAPAR depõe em CPI dos Fundos de Pensão da Câmara
A Presidenta da Anapar, Cláudia 

Ricaldoni, foi convocada a depor, na 
condição de testemunha, na CPI 
dos Fundos de Pensão, em anda-
mento na Câmara dos Deputados 
em Brasília. Ela Prestou seu depoi-
mento no dia 20/08 e foi lá defen-
der os participantes e assistidos.

 O ponto central do depoimento 
foi a defesa de mudanças no 
modelo de gestão das entidades 
fechadas de previdência comple-
mentar, com o estabelecimento da 
paridade de representação em 
todos os órgãos de governança – 
diretoria executiva, conselho 
deliberativo e conselho fiscal. 

Mostrou que somente o equilíbrio 
entre patrocinadores e participan-
tes na gestão das entidades 
pode trazer maior segurança ao 
patrimônio dos associados, tanto 
em relação aos direitos e benefí-
cios previstos nos planos quanto 
em relação à aplicação dos 
recursos e aos aspectos de risco, 
retorno, segurança e rentabilida-
de dos investimentos. A principal 
garantia de que os investimentos 
atenderão aos legítimos interes-
ses dos participantes é a sua 
presença na gestão das entida-
des.

Defendeu a aprovação dos 

FUNDO DE PENSÃO  

projetos de lei de autoria dos deputados 
Maria do Rosário (PT-RS) e Chico 
D’Ângelo (PT-RJ) e da Senadora Ana 
Amélia (PP-RS), que contemplam a 
paridade na gestão e vários outros 
pontos de interesse dos participantes.

Cláudia criticou a Resolução CGPC 
26 e o tratamento dado aos desequilí-
brios dos planos, tanto em relação ao 
déficit quanto ao superávit. Falou sobre 
as iniciativas da Anaparcontra a devolu-
ção de superávit aos patrocinadores, 
inclusive sobre a Ação Direta da 
Inconstitucionalidade ajuizada no 
Supremo Tribunal Federal e defendeu a 
mudança na legislaçãopara proibir que 
as empresas se apropriem de superávit.
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No dia 04/09 o sindicato partici-
pou do treinamento introdutório de 17 
novos/as trabalhadores/as da 
Eletrobras, visando demonstrar a 
importância da luta sindical para a 
classe trabalhadora e receber novas 
filiações.

Inicialmente foi apresentado um 
vídeo de cerca de 15 minutos sobre a 
história do sindicato dos urbanitários, 
destacando as duras lutas que culmi-
naram com as conquistas do ACT atual,  
bem como da importância da luta por 

Sindicato explica a luta da entidade em
prol da categoria para novos concursados
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O  e s q u e m a 
r e v e l a d o  p e l a 
Polícia Federal na 
operação Lava Jato 
tem demonstrado 
como é grave a 
situação do sistema 
eleitoral brasileiro, 
com a descoberta 
de que empresas doam centenas de milhões para 
partidos políticos e candidatos, como forma de 
suborno, visando conseguir contratos públicos 
após a eleição desses apadrinhados.

A prestação de contas apresentada ao Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), mostra que as empresas 
suspeitas de participar do esquema de desvio de 
dinheiro de obras públicas doaram R$ 277,2 
milhões para candidatos de todo o país em 2014. 
Dos 32 partidos existentes no país, 28 receberam 
recursos dessas construtoras, ou seja, todo o 
sistema eleitoral brasileiro está comprometido.

Das doações direcionadas aos diretórios e 
comitês financeiros dos partidos, o PMDB foi o que 
mais recebeu: R$ 51,7 milhões. Em seguida vêm o 
PT, com R$ 48,3 milhões; e o PSDB (R$ 35 
milhões).

Além do PSDB, outros partidos da oposição, 
que têm se destacado nas críticas ao governo 
federal pelo escândalo, também foram contempla-
dos pelas empreiteiras. É o caso, por exemplo, do 
DEM (que recebeu R$ 15,9 milhões), do 
Solidariedade (R$ 3 milhões) e do PPS (R$ 570 
mil).

O grupo OAS foi o mais generoso com os 
candidatos. Sozinho, doou R$ 80 milhões entre 
doações diretas e direcionadas aos partidos. 
Queiroz Galvão (R$ 63 milhões), Odebrecht (R$ 
54,3 milhões) e UTC Engenharia (R$ 50,8 milhões) 
também fizeram grandes doações, acima de R$ 50 
milhões.

A Câmara dos Deputados rejeitou, no dia 
09/09, a maioria das emendas do Senado ao 
Projeto de Lei (PL) 5.735/13, a minirreforma 
eleitoral. Entre as emendas mais polêmicas que 
foram rejeitadas estão a que trata da doação de 
empresas a partidos políticos para as campanhas 
até o limite de R$ 20 milhões por campanha; a que 
reduz o prazo de filiação partidária de um ano para 
seis meses e mantém a exigência do domicílio 
eleitoral de um ano para se candidatar a cargo 
eletivo.

O fim das doações eleitorais de empresas para 
partidos tinha sido derrubada pelo Senado mas, de 
volta a Câmara, a derrubada foi rejeitada, retornan-
do a possibilidade de qualquer empresa ou emprei-
teira doar a partidos políticos. 

O PT tentou retirar do texto aprovado pelos 
deputados a possibilidade das empresas fazerem 
doações aos partidos para as campanhas eleitora-
is. No entanto, 285 deputados votaram pela 
manutenção do texto e 180 pela proibição das 
doações de 
e m p r e s a s 
a o s  p a r t i-
d o s .  O s 
deputados 
t a m b é m 
rejeitaram a 
emenda do 
Senado que 
p r o i b i a 
pagamento 
a  c a b o s 
e l e i t o r a i s 
pelo traba-
l h o  n a s 
campanhas.

PT, PSB, 
PDT, PC do B, PPS, PV e PSOL votaram contra o 
financiamento privado. PMDB, PSDB, DEM, PSDB, 
PR, PTB, PP e demais partidos votaram a favor. 

A CAUSA A CONSEQUÊNCIA

Lava Jato revela grande esquema
de doação de empresas a partidos

concurso público. 
O representante dos/as trabalha-

dores/as no Conselho da empresa  
Thomas Cândido, falou sobre a 
importância dos/as trabalhadores/as 
participarem dos conselhos de 
administração, como locais estratégi-
cos de informação.

Os dirigentes sindicais falaram 
também sobre a necessidade de 
termos uma organização sindical 
forte, autônoma e atuante, bem como 
das entidades nacionais que repre-

sentam a luta da categoria. 
Para finalizar, foram tiradas 

duvidas sobre cláusulas do ACT, da 
luta por equiparação salarial, da 
jornada de trabalho e da necessidade 
de todos/as participarem da luta.

Deputados Federais não querem
acabar com doações de empresas
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MULHERES NA LUTA  

Violência ‘’benévola’’ contra a mulher

TST confirma que Urbanitários são legítimos representantes
O Tribunal Super ior do 

Trabalho - TST, emitiu acórdão, 
em 05 de agosto de 2015, pondo 
f i m  ao  p r o ce ss o  o n d e  o 
SINDIPETRO/AL-SE, apelava 
através de um agravo de instru-
mento em recurso de revista, 
visando obter o direito de ser o 
legítimo representante dos 
trabalhadores da ALGÁS.

No acórdão emitido pela 
Sétima Turma do Tr ibunal 
Superior do Trabalho, os desem-
bargadores decidiram negar 
provimento ao agravo de instru-
mento, garantindo de forma 

transitada e julgada, que o legítimo 
representante desses trabalhado-
res é o Sindicato dos Urbanitários de 
Alagoas.

 Em sua decisão, os desembar-
gadores afirmam: ‘’Em seu apelo 
revisional, o demandado, ora 
agravante, cinge-se a indicar a 
existência de divergência jurispru-

dencial.
O acórdão transcrito pela 

parte, no entanto, não serve à 
demonstração do dissenso 
pretoriano, uma vez não há 
indicação do órgão oficial de 
publicação ou o repositório 
autorizado de jurisprudência do 
qual foi extraído (Súmula 337, 
item III, do TST).’’

Desta forma, se encerra a 
demanda judicia l, f icando 
definitivamente os Urbanitários 
de Alagos como representantes 
legais dos trabalhadores da 
ALGÁS.

JURÍDICO

Segundo 
a subsecretá-
ria geral das 
N a ç õ e s 
U n i d a s , 
P h u m z i l e 
M l a m b o -
Ngcuka, em 
eve n to  em 
São  Paulo, 
uma em cada três mulheres no mundo sofre 
violência em algum momento da vida. Ao ler esse 
dado, pensa-se imediatamente em agressão 
física, mas há comportamentos violentos disfarça-
dos de proteção, chamados pelos especialistas 
de "violência benévola".

Assim como a violência física, a benévola, 
muitas vezes, é praticada pelo próprio companhei-
ro da mulher. A seguir, três frases exemplificam 
bem a situação.

1 - "Para que você quer trabalhar? O que eu 
ganho dá para nós dois’’

2 - "Ela não é boa companhia para você»
3 - "Você está surtando! Está de TPM?»
Segundo a advogada Tatiana Coutinho Pitta, a 

violência psicológica repetida regularmente leva à 
destruição da autodeterminação e da autoimagem 
da mulher e se configura como assédio ou violên-
cia moral. E essa, muitas vezes, abre o caminho 
para a violência física. 

A Lei 11.340/06, também conhecida como 
Lei Maria da Penha, reconhece a existência da 
violência psicológica e moral dentre as formas de 
violência cometidas contra a mulher. No entanto, 
a possibilidade de punição por algum dano 
comprovado à integridade psicológica da mulher é 
muito rara de se efetivar na prática, porque a real 
expectativa é pela comprovação de um dano 

Os/as trabalhadores/as da Eletrobras e CHESF 
Alagoas realizaram uma paralisação de 24 horas no dia 31 
de agosto, contra a ameaça de privatização do setor 
elétrico nacional. A paralisação ocorreu nacionalmente, em 
todas as empresas do setor elétrico do grupo Eletrobras.

A ameaça da privatização voltou a rondar os/as 
trabalhadores/as das 7 distribuidoras de energia da 
Holding, que inclui a Eletrobras Alagoas. A categoria 
distribuiu panfleto e abriu faixas de alerta à sociedade, 
para as consequencias da privatização como demissões 
em massa, precarização, terceirização, tarifas exorbitantes 
e a queda na qualidade dos serviços para sociedade.

Na cidade de Penedo, os/as trabalhadores/as da 
Eletrobras bloquearam a saída subestação Marituba, 
conforme foto abaixo.

Trabalhadores/as da Eletrobras
e CHESF Alagoas fazem protesto 

contra privatização

Maceió

Maceió

Rio Largo

Penedo
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Como é feliz aquele que não 
segue o conselho dos ímpios, 

não imita a conduta dos 
pecadores, nem se assenta na 

roda dos zombadores!

Ao contrário, sua satisfação 
está na lei do Senhor, e nessa 

lei medita dia e noite.

É como árvore plantada à 
beira de águas correntes: Dá 
fruto no tempo certo e suas 
folhas não murcham. Tudo o 

que ele faz prospera!

Não é o caso dos ímpios! São 
como palha que o vento leva.

Por isso os ímpios não 
resistirão no julgamento, nem 
os pecadores na comunidade 

dos justos.

Pois o Senhor aprova o 
caminho dos justos, mas o 
caminho dos ímpios leva à 

destruição!

CURTAS POESIA

  A CUT (Central Única dos 
Trabalhadores) realiza o 12º 
CONCUT (Congresso Nacional da 
CUT) com o tema “Educação, 
Trabalho e Democracia: Direito 
não se reduz, se amplia”. Até a 
etapa nacional, foram realizadas 
milhares de assembleias nos 
sindicatos CUTistas e também 
congressos estaduais. O 
congresso acontece do dia 13 a 
16 de outubro, em São Paulo.

   A Direção Executiva da CUT, 
reunida no dia 16 de setembro 
em São Paulo, manifestou
sua preocupação com o 
agravamento da crise política e 
econômica brasileira, 
particularmente
com as medidas erráticas do 
governo, como o mais recente 
pacote de medidas fiscais, que
apontam para o aprofundamento 
da recessão, na contramão do 
projeto que obteve o apoio
popular nas últimas eleições.

   A CUT Nacional defende as 
seguintes bandeiras: Em Defesa 
da Democracia; Contra a Atual 
Política Econômica; Em Defesa do 
Emprego e do Salário; Em Defesa 
da Petrobras e Nenhum Direito a 
Menos.

   Segundo o DIAP - 
Departamento Intersindical de 
Assessoria Parlamentar, um dos 
motivos de tantos retrocessos 
para os/as trabalhadores/as este 
ano é a composição do atual 
Congresso Nacional. A bancada 
que defende os/as 
trabalhadores/as caiu de 83 
membros para apenas 50 
deputados e nove senadores. Por 
outro lado, a bancada 
empresarial continuará a mais 
expressiva das bancadas 

informais. Entre parlamentares 
novos e reeleitos, serão 
empossados 250 deputados 
federais e senadores que têm 
como pauta a defesa dos 
interesses dos empresários.

   A grande Mídia só fala da 
Operação Lava Jato, mas 
esquece, de propósito, da 
Operação Zelotes. Por que será 
que uma operação que descobriu 
uma sonegação fiscal de cerca 
de R$ 565 bilhões, uma cifra 
estratosférica de reais 
sonegados, não tem uma só 
centelha da repercussão 
explosiva de outros escândalos 
de desvios de dinheiro público?

   Simples: envolve grandes 
empresários e empresa da mídia. 
Ou seja, patrocinadores dos 
conglomerados de comunicação. 
Isto é, a elite da iniciativa 
privada. Entre as 74 empresas 
investigadas, estão o Grupo 
Gerdau, com R$ 1,2 bilhão de 
crédito, a RBS (empresa de 
comunicação ligada a Rede 
Globo) com R$ 672 milhões e a 
Marcopolo com R$ 260 milhões.

   O Filme ‘’Que horas ela volta’’ 
é sucesso de público e merece 
ser visto por todos que 
acompanham a evolução política e 
social que o Brasil teve nos 
últimos 12 anos. A personagem 
Jéssica representa o Brasil novo 
que começou a ser parido há 12 
anos por um governo progressista. 
Jéssica é a mudança, é o país em 
que porteiro embarca no avião e 
senta ao lado da madama no 
aeroporto. E madama agora é 
obrigada a cumprir a PEC 72 e 
pagar direitos trabalhistas às 
mulheres que nunca mais serão 
semiescravas.
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