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UM INFORMATIVO A SERVIÇO DAS LUTAS DOS TRABALHADORES DE ALAGOAS

A greve dos/a trabalhadores/a 
da CASAL ocorrida entre os dias 22 e 
27 de junho foi considerada legal, ou 
seja não abusiva, pelo Tribunal 
Regional do Trabalho – TRT. O 
julgamento, que começou no dia 
31/08, em processo que tramita 
desde o dia 23/06, foi suspenso e 
concluído no dia 06/09. Além de 
julgar legal a greve dos/a trabalha-
dores/a, o Tribunal julgou também 
as cláusulas da pauta de reivindica-
ções, apesar do pedido original da 
empresa ser limitado ao julgamento 
da greve.
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Assembleia da CASAL após julgamento de dissídio no dia 06 de setembro 2016
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Não é nenhum absurdo ou mera força de expressão 
prever que a queda do governo Dilma venha acompa-
nhada de um “comando” em torno da urgência da 
implementação de uma intensa reforma trabalhista.

É dentro desse contexto, aliás, que muitas ques-
tões trabalhistas são conduzidas ao Supremo Tribunal 
Federal, a quem se pretende atribuir, suplantando o 
TST, o papel de conferir uma “nova roupagem” ao 
Direito do Trabalho, que representa, no fundo, a extin-
ção do Direito do Trabalho e, por conseqüência, da 
própria Justiça do Trabalho, ainda que essas institui-
ções não desapareçam formalmente.

Neste cenário, avizinha-se uma solução conciliada, 
que não comprometeria os interesses partidários em 
jogo, de atribuir ao Supremo Tribunal Federal a tarefa 
de realizar as reformas estruturais requeridas pelo 
mercado, exatamente na linha proposta pelo Banco 
Mundial, no aludido Documento 319, que reconhece 
que as alterações legislativas necessárias aos interes-
ses econômicos geram altos custos para o capital 
político.

A estabilidade política, assim, terá o preço da 
retração de direitos trabalhistas, que poderá se consa-
grar, fora do calor dos embates das ruas, nos referidos 
julgamentos, no Supremo Tribunal Federal, a respeito 
das dispensas coletivas (ARE 647561), do direito de 
greve (AI 853275/RJ) e da terceirização (ARE 713211), 
correndo-se o risco de se atingir, em breve tempo, o 
instituto da estabilidade no emprego dos servidores 
públicos, como já começa a ser repercutido na grande 
mídia.

A atuação do Supremo neste sentido, aliás, é 
bastante favorecida pela posição constitucional das 
normas trabalhistas e pela instrumentalização do STF 
com a Súmula vinculante e com a repercussão geral 
dos julgamentos proferidos em RE, esta instituída pela 
Lei n. 11.418/06, de questionável constitucionalida-
de, reforçando-se, agora, ainda mais, com os institutos 
do novo CPC que priorizam os julgamentos de cúpula 
(“incidente de assunção de competência”; “arguição 
de inconstitucionalidade”; “incidente de resolução de 
demandas repetitivas” e “Reclamação”).

Eis que a primeira sessão do STF sob o comando da 
nova Presidente Carmen Lúcia, tratou integralmente de 
questões trabalhistas. 

Portanto, é mais urgente do nunca que a classe 
trabalhadora e o segmento jurídico trabalhista estejam 
completamente atentos para o que está se preparando 
para o futuro de todos nós.

O Sindicato dos Urbanitários de Alagoas repudia as 
declarações do Diretor de Distribuição da Eletrobras Luiz 
Henrique Haman e do Presidente da Estatal Wilson Ferreira 
Junior, feitas através de videoconferência, no dia 11 de 
agosto, marcadas por elogios à privatização e ameaças 
aos/a trabalhadores/a. Os argumentos utilizados pelos 
diretores foram agressivos e irônicos, afrontando a inteligên-
cia da categoria, através de afirmações falsas e mentirosas, 
de que a situação da empresa e dos/a trabalhadores/a vai 
melhorar com a privatização.

O Diretor de Distribuição afirmou que a empresa precisa 
ser eficiente com o menor custo possível. Ele só não 
explicou de onde virão esses recursos. A CDE ou RGR não 
enviará dinheiro a fundo perdido. Eles serão pagos pelos 
futuros donos? Virão recursos através de empréstimo do 
Banco Mundial? Afirmou ainda que a ANEEL vai dispor plano 
operacional e vai cobrar responsabilidade de todos. Que 
haverá um programa de investimentos e que contratos de 
operação e manutenção serão reavaliados. Numa ótica de 
quem só visa lucro, afirmou ainda que o quadro de pessoal 
é oneroso e estuda criar um PDV, pois as empresas devem 
ser “entregues limpas”, ou seja, anunciou que vai demitir. 
Assumiu em seu discurso que a privatização vai trazer 
mudanças na vida dos/a trabalhadores/a e que só parte da 
mão de obra será aproveitada, declarando que onde tiver 
três fazendo um mesmo serviço esse quadro será reduzido 
pra dois ou até um, ou seja, buscar mais trabalho com 
menos mão-de-obra, para “otimizar custos”. Isso significa 
demissões em massa.

Já o presidente da Eletrobras afirmou que vai “precisar 
fazer coisas” relacionadas a mão-de-obra. Que “a maior 
parte dos que se dedicam a empresa” não precisa temer a 
privatização, ou seja, também afirmou que vai demitir muita 
gente. Teve a coragem de dizer que a iniciativa privada 
“paga melhor” que a pública, que lá prevalece a meritocra-
cia. Ora, isso é MENTIRA! Todos/a sabem que empresa 
privada terceiriza toda sua atividade fim. Para isso, irá 
demitir os concursados e recontratá-los através de terceiri-
zação com salários irrisórios. Em mais um ataque aos/a 
trabalhadores/a e ao sindicato, disse que a entidade 
defende quem recebe vencimentos incompatíveis com o 
que faz, jogando uns trabalhadores/a contra os/a outros/a, 
ao afirmar que não precisa perguntar quem é que cumpre 
com suas obrigações que os/a próprios/a trabalhadores/a 
vão até ele pra dizer que é aquele/a trabalhador/a não faz 
nada.

Em resumo, mostraram que já estão a serviço dos 
futuros compradores das Distribuidoras. Deixaram muito 
claro que a partir de agora irão trabalhar para os futuros 
donos, ou seja, o capital privado é quem passa a mandar 
nas Distribuidoras. Nesse processo de desmonte para 
entregar a empresa a privatização irão criar incentivo para 
aposentadoria. Disse em alto e bom som que “é preciso se 
achar um jeito da Eletrobras sair bem do processo, ou seja, 
‘arrumar’ a casa pra entregar do jeito que o futuro compra-
dor quer”.

A categoria não aceita esse discurso e não irá se 
submeter a essas provocações sem reação. A categoria é 
esclarecida e vai buscar seus direitos até o fim. Ninguém 
baixará a cabeça para qualquer ameaça.

A luta continua!

Jorge Luiz Souto Maior. É jurista, professor e juiz do Trabalho



No julgamento o TRT mandou 
aplicar o INPC de maio/2015 a abril 
de 2016, em torno de 9,81%, que 
repercute nas cláusulas econômi-
cas, essas calculadas sobre o 
salário base, ou sobre o piso salari-
al, além de reajustar benefícios 
como o valor do auxílio alimentação 
pelo mesmo índice. A relatora do 
processo, desembargadora Eliane 
Barbosa, avançava ainda mais nos 
reajustes/aumentos, mas foi voto 
vencido. O pleno do TRT acabou, na 
sua maioria, acompanhando o voto 
do revisor do processo.

RECURSO
No dia 23/09 o Sindicato deu 

entrada, junto ao processo do 
Dissídio Coletivo proposto pela 
CASAL, a um recurso denominado 
Embargos de Declaração. O recurso 
tem como base dois artigos da CLT (o 
867 e 616). O Tribunal Regional do 
Trabalho –  TRT, que julgou o dissí-
dio, surpreendeu e negou que as 
conquistas atendidas retroajam a 1º 
de maio, data-base da categoria e, 
a inda, deu a entender que o 
Sindicato é que deveria ter entrado 
com o dissídio em determinado 
prazo, para que houvesse os efeitos 

O Sindicato convoca os/a 
trabalhadores/a da ALGÁS 
para assembleia de aprovação 
da pauta para o acordo coletivo 
- ACT 2016/2017, que ocorre-
rá no dia 10 de outubro, a partir 
das 17:30 horas na sede do 
Sindicato.

Este ano o ACT discutirá 
apenas as cláusulas econômi-
cas que são: 3ª Reajuste 
S a l a r i a l ,  8 ª  A u x í l i o 
Alimentação, 11ª Plano de 
Saúde, 30ª Gratificação de 
Férias, 14 ª Auxílio Funeral, 

10ª Elevação de Escolaridade e 
15ª Auxílio Creche.

O Sindicato está fazendo um 
levan tamento dos rea jus tes 
salariais ocorridos em várias 
empresas de gás do país, visando 
ter um balizamento na preparação 
da pauta deste ano.

No segundo semestre de 
2015, a ALGÁS aumentou para 
685 mil m³/dia por mês o volume 
de gás natural contratado para 
distribuição. O número correspon-
de a um acréscimo de 35 mil 
m³/dia se comparado ao mês de 

j unho , quando o vo l ume 
estipulado para consumo do 
energético foi de 650 mil 
m³/dia. 

Esse crescimento é fruto 
do empenho dos/a trabalhado-
res/a da ALGÁS. Agora é o 
momento de repassar parte 
desse crescimento aos/a 
trabalhadores/a, que são os 
maiores responsáveis por 
essa impostante conquista.

É hora da categoria se 
mobilizar e ir em busca dos 
seus direitos.

desde a data-base.
Valendo-se de outro artigo da 

CLT, desta vez o 897-A, o Sindicato 
busca convencer o Tribunal a reco-
nhecer sua omissão, ao não ter 
percebido que a questão da garantia 
da data-base, e, consequentemente, 
a retroação das conquistas, já havia 
sido acordada pelas partes, ou seja, 
que a CASAL já havia garantido a data-
base.

No recurso, o Sindicato busca 
esclarecer também o fato de estar 
juridicamente impossibilitado de 
entrar com dissídio, por causa da 
nova regra da Constituição Federal 
(que está acima da CLT), uma vez que 
hoje, de acordo o artigo 114 da Lei 
Maior (Constituição), apenas se 

permite ao Sindicato entrar com 
dissídio de comum acordo com a 
empresa.

No início do processo, as 
duas partes declararam que 
queriam negociar, embora a 
CASAL tenha ficado só na supos-
ta intenção, e isto impede que 
uma das partes entre com o 
dissídio para julgamento das 
cláusulas.

Os embargos de declaração 
são um tipo de recurso diferente 
dos demais, pois são julgados 
pelo mesmo juiz ou tribunal que 
tomou a decisão recorrida; por 
isso esse recurso não será 
julgado em Brasília (TST), mas no 
próprio TRT em Alagoas.

Sindicato entrou com 
recurso, visando garantir

que ACT retroaja a
data-base da categoria,

que é maio de 2016.



Uma grande vitória dos 
trabalhadores foi o cancela-
mento do leilão da CELG 
que WhatsApp Image 2016-
0 8 - 1 6  a t  1 . 0 5 . 3 0 
PMaconteceria no dia 19 de 
agosto. O BNDES comuni-
cou em nota que não houve 
interessados em participar 
do processo. O STIUEG, a 
FNU, CNU e os movimentos 
sociais continuarão na luta 
para impedir que este 
patrimônio do Povo de  
Goiás vá para mãos da 
iniciativa privada. No dia 19 
haverá um grande ato dos 
trabalhadores na porta da 
empresa contra a sua 
venda.

Segundo o Ministério 
de Minas e Energia (MME), 
caberá à pasta e ao Banco 
N a c i o n a l  d e 
D e s e n v o l v i m e n t o 
E c o n ô m i c o  e  S o c i a l 
(BNDES)  reava l ia r  os 
parâmetros de formação do 
preço, que serão ajustados 
“de modo que desestatiza-
ção seja adequadamente 
retomada no menor espaço 
de tempo possível”.

O secretário-executivo 
do Ministério de Minas e 
Energia, Pedro Pedrosa, 
disse que o governo federal 
pretende rever as condi-
ções de preço e de risco 
para a próxima tentativa de 
venda da Celg-D. Segundo 
ele, o fracasso na primeira 
tentativa do leilão não 
altera a intenção do governo 
de vender a distribuidora.

Os/a Urbanitários/a de Alagoas 
participaram do Dia Nacional de 
Paralisação e Mobilização dos/a 
trabalhadores/a, no dia 22 de 
setembro, quando a categoria protes-
tou contra o desmonte das empresas 
públicas, sua entrega ao capital 
privado através da privatização e 
nenhum direito a menos.

Trabalhadores/a de sua base 
foram às ruas protestar contra a 
privatização da CEAL e da CASAL, 
bem como das demais empresas 

públicas brasileiras, que estão 
sendo ameaçadas pelo governo 
golpista do senhor Michel Temer.

O protesto objetivou também 
mostrar para a população que a 
privatização destas empresas 
públicas será prejudicial à socieda-
de, pois em todos os  locais onde 
ocorreu, houve piora na prestação 
dos serviços e o aumento das 
tarifas, efeitos já comprovados 
através de exemplos como a OI, TIM, 
CLARO, etc.



O governo Temer anunciou no dia 
13 de setembro, um pacote de privati-
zações e concessões que inclui 25 
projetos, todos com previsão para 
2017 e 2018. 

O objetivo é fazer "uma abertura 
extraordinária" da infraestrutura 
brasileira à iniciativa privada, disse o 
presidente Michel Temer, ao apresen-
tar o programa "Crescer". A declaração 
foi feita durante a primeira reunião do 
P r o g r a m a  d e  P a r c e r i a s  e 
Investimentos (PPI), no Palácio do 
Planalto.

"Vamos cada vez mais ressaltar 

O Sindicato e a Associação 
dos Aposentados da CEAL 
estão apoiando a chapa - 
Democratizar, Fiscal izar e 
Informar, para as eleições da 
FACEAL, que ocorrerão no dia 
04 de outubro em todo o 
Estado.

Os nomes apoiados pelas 
ent idades representat ivas 
dos/a trabalhadores/a são 

que o poder público não pode fazer tudo", 
disse. "Tem de ter a presença da iniciativa 
privada como agente indutor do desenvolvi-
mento e produtor de empregos no país." 

Veja alguns projetos anunciados:
Concessão dos aeroportos de Porto 

Alegre (RS), Salvador (BA), Florianópolis 
(SC) e Fortaleza (CE). 

 Concessão de blocos de petróleo no 
pré-sal, na 14ª Rodada de Licitações de 
Blocos Exploratórios de óleo e gás, em 
áreas ainda não divulgadas, e na 2ª Rodada 
de Licitações de áreas de Sapinhoá, 
Carcará, Gato do Mato e Tartaruga Mestiça. 

 Leilão das hidrelétricas de São 

Simão, Miranda e Volta Grande, 
hoje concedidas à mineira 
Cemig, no segundo semestre do 
ano que vem.

 Privatização da Amazonas 
Distribuidora de Energia, da Boa 
Vista Energia, da Companhia de 
E le t r ic idade  do  Ac re ,  da 
Companhia  Energética de 
A l a g oas ,  d a  C omp anh i a 
Energética do Piauí e das 
Centrais Elétricas de Rondônia.

Concessão dos termina-
is de combustíveis de Santarém 
(PA) e do terminal de trigo do Rio 
de Janeiro.

 Concessão do trecho da 
ferrovia Norte-Sul entre Porto 
Nacional (TO) e Estrela d´Oeste 
(SP), que passará por São Paulo, 
Minas Gerais, Goiás e Tocantins. 

 Leilão do trecho do 
Ferrogrão entre Sinop (MT) e 
Miritituba (PA) e da Ferrovia de 
Integração Oeste-Leste (Fiol) 
entre Ilhéus e Caetité (BA).

 Cinco trechos rodoviários, 
entre eles as BRs 364 e 365, 
entre Goiás e Minas Gerais; e as 
BRs-101, 116, 290 e 386, no 
Rio Grande do Sul. 

 Leilão de quatro áreas da 
Companhia de Pesquisa e 
Recursos Minerais, sob o 
Ministério de Minas e Energia: 
áreas de fosfato na divisa entre 
Pernambuco e Paraíba, cobre, 
chumbo e zinco no Tocantins, 
carvão no Rio Grande do Sul e 
cobre em Goiás.

mot i vados pe lo comprovado 
compromisso com a lu ta da 
categoria, bem como pela compe-
tência e zelo no trato do grande 
patrimônio dos/a participantes e 
assistidos/a, que é a FACEAL.

O Sindicato e a associação 
dos aposentados pedem voto para 
estes companheiros/a, na certeza 
de que farão a melhor gestão 
possível para a fundação da CEAL.



A Intersindical de Distribuição, que 
representa os dirigentes sindicais de 
distribuidoras de energia elétrica da 
Eletrobras, acompanhados do deputa-
do Paulão (PT-AL) e do senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP) pediram 
ao presidente do Senado, Renan 
Calheiros, em audiência realizada no 
dia 10 de agosto, que ajude a barrar a 
decisão do governo de privatizar as 
distribuidoras. A audiência foi garantida 
após contato dos Urbanitários de 
Alagoas com o Deputado Paulão, que 
agendou a reunião com o senador 
alagoano Renan Calheiros.

Os sindicalistas mostraram ao 
presidente do senado que esse proces-
so leva o país a uma insegurança 
jurídica e social. O deputado Paulão 

A denúncia oferecida à Justiça pelos procura-
dores da República na Lava Jato contra o ex-
presidente Lula contradizem declarações de um 
dos principais delatores, o ex-diretor de 
Abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa.

Segundo os procuradores, Lula nomeou Costa 
para a diretoria da estatal em maio de 2004 ciente 
de que ele atuaria na arrecadação de propina para 
o PP.

Diz a denúncia da Procuradoria que Lula, como 
"responsável pela nomeação e manutenção" de 
Costa e Duque na Petrobras, "solicitou, aceitou 
promessa e recebeu, direta e indiretamente, para 
para si e para outrem, inclusive por intermédio de 
tais funcionários públicos, vantagens indevidas".

A acusação destaca ainda que "por determi-
nação direta e indireta de Lula, ao conferir o cargo 
ao PP em troca de apoio político, a fim de que este 
pudesse arrecadar propina usada para enriqueci-
mento ilícito e financiamento eleitoral, Paulo 
Roberto Costa, desde sua nomeação, atendeu os 
interesses de arrecadação de vantagens ilícitas 
em favor de partidos da base aliada do governo, 
notadamente do PP".

Segundo o jornal Folha de São Paulo do dia 18 
de setembro, essa denúncia dos procuradores da 
lava jato contra Lula se baseia em uma informação 
que só aparece no esboço da delação premiada do 
empresário Léo Pinheiro, que foi recusada pela 
Procuradoria-Geral da República.

As milhares de 
mensagens de celular e 
documentos apreendi-
dos com Léo Pinheiro 
não trazem informações 
sobre esse sistema de 
desconto da suposta propina para Lula do caixa 
que a OAS usava para pagar suborno ao PT.

A acusação de que Lula recebia supostos 
subornos de uma conta que tinha ligações com 
contratos da Petrobras é essencial para caracteri-
zar corrupção.

Se essa informação não aparece em lugar 
nenhum do inquérito, a acusação de corrupção 
contra Lula é uma ilação vazia dos procuradores, 
sem qualquer fundamento jurídico.

As afirmações dos procuradores também se 
chocam com depoimento do ex-diretor Paulo 
Roberto Costa em 5 de maio de 2015 na CPI da 
Petrobras, no qual Costa negou ter conversado 
com Lula sobre o esquema.

Indagado pela deputada Eliziane Gama (PPS-
MA), ele respondeu: "Não! Não! [...] Eu nunca 
conversei nem com a presidente atual, nem com o 
[ex] presidente Lula sobre esse tema. Eu nunca 
conversei".

O deputado João Gualberto (PSDB-BA) foi 
direto: "O senhor concorda que esse esquema de 
corrupção foi montado pelo presidente Lula? Sim 
ou não?"

O ex-diretor respondeu: "Não tenho conheci-
mento para dar essa informação, se sim ou não. 
[...] O que eu posso complementar para V.Exa. é 
que eu não entrei na diretoria em janeiro de 2003, 
quando o presidente Lula assumiu, eu entrei em 
maio de 2004, um ano e meio depois, e esse 
processo já existia quando eu cheguei lá".

Além das declarações à CPI, nos depoimen-
tos de Costa não há qualquer acusação de que 
Lula recebia propina.

Desta forma, fica comprovado que a denúncia 
dos procuradores é pura perseguição contra Lula, 
e que não há nenhuma prova contra ele.

perguntou qual a saída que haverá 
para os trabalhadores e suas famílias. 
No caso de Alagoas, em torno de 
1.200 empregados ficam sem 
perspectiva. Paulão questionou 
também se haveria interesse do 
capital privado de entrar em regiões 
com “maiores problemas sociais” 
sem o suporte de uma empresa 
pública.

O presidente do Senado propôs o 
“aprofundamento do debate” e pediu 
que Paulão e Randolfe sejam interlo-
cutores do grupo no Congresso. O 
senador Hélio José (PMDB-DF), 
presidente da comissão mista que 
analisa a MP 735/2016, participou da 
reunião e adiantou que fará audiênci-
as públicas com o ministro de Minas e 

Energia, Fernando Coelho Filho, com o 
diretor geral da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), Romeu 
Donizeti Rufino, e com representantes 
das entidades de classe.

A Intersindical de Distribuição, 
também discutiu estratégias de mídia, 
articulações políticas em cada estado 
e ações jurídicas.



O  m i n i s t r o  B a r r o s 
Levenhagen ,  do  T r i buna l 
Superior do Trabalho – TST, 
atendeu a petição da União, para 
redesignar a audiência de 
tentativa de conciliação entre a 
Eletrobras e os/a seus/a 
trabalhadores/a, em relação ao 
Plano Bresser, por 30 (trinta) 
dias, alegando que diante das 
alterações que estão ocorrendo 
no âmbito da Advocacia-Geral da 
União, não foi possível realizar 
reunião prévia com representan-
tes da Companhia Energética de 
Alagoas (CEAL) e das Centrais 

E l é t r i c a s  B r a s i l e i r a s  S . A . 
(ELETROBRÁS).

A audiência estava marcada 
para o dia 15 de setembro, mas o 

ministro marcou a 
nova data para a 
a u d i ê n c i a  d e 
c o n c i l i a ç ã o ,  a 
realizar-se no dia 
18 de outubro de 
2016, terça-feira, 
às 15h, no Tribunal 
S u p e r i o r  d o 
T r a b a l h o  e m 
Brasília.

O  S i nd i ca t o 
espera que desta 

vez a audiência possa se realizar 
e que a empresa apresente uma 
proposta digna à categoria.

Nós, mulheres de 
movimentos feministas, 
sociais e sindical, de 
173 países, reunidas no 
13º Fórum da AWID – 
Associação Mundial de 
Organização Feminista, 
realizado em Sauípe – 
Bahia/Brasil, no período de 08 a 11 de setembro de 
2016, expressamos nosso mais veemente repúdio 
ao golpe político engendrado pela elite brasileira, 
movimentos conservadores e a mídia nacional, que 
culminou na cassação da Sra. Dilma Rousseff, 
primeira mulher eleita Presidenta do Brasil por mais 
de 54 milhões de eleitores que optaram nas 
eleições presidenciais de 2014 pela continuidade 
de um Governo do campo democrático-popular; 
golpe que fere de morte a democracia brasileira, e 
que também é uma ação machista contra as 
mulheres, já que no mundo inteiro o patriarcado e o 
machismo têm sido decisivos para evitar os avan-
ços e o empoderamento das mulheres.

Os agentes do golpe, através do Governo de 
Michel Temer, têm por objetivo implementar uma 
agenda conservadora e liberal, projeto impopular 
rechaçado pela maioria da população nas últimas 4 
eleições, que tem como objetivo central a retirada e 
flexibilização de direitos sociais, trabalhistas e 
previdenciários, duramente conquistados pelos 
trabalhadores e trabalhadoras, interrompendo, 
assim, a agenda positiva de inclusão social e 
distribuição de renda, implementada nos últimos 14 
anos, que beneficiaram as camadas mais pobres da 
população brasileira. 

É inadmissível a usurpação do poder através de 
um golpe político que sequer permitiu que a popula-
ção brasileira se manifestasse através dos meios 
democráticos previstos na Constituição Brasileira.

Os/a Urbanitários de Alagoas realizaram uma 
grande assembleia unificada, no dia 26/08, quando a 
categoria protestou contra a privatização das empresas 
públicas e exigiu do governador Renan Filho, que se 
posicione contra a entrega do patrimônio do povo 
alagoano. O protesto ocorreu na praça dos Martírios no 
Centro de Maceió.

A luta é contra o governo golpista do interino Michel 
Temer, que pretende entregar as empresas públicas 
brasileiras ao capital privado, inclusive todo o sistema 
elétrico nacional. Em Alagoas, o governador Renan Filho 
está realizando uma privatização branca da CASAL, 
através de Parcerias Público Privadas – PPP’s, que na 
prática privatiza o serviço de água e saneamento do 
Estado.

Os/a trabalhadores/a querem barrar esse projeto 
de privatização, que só trará desemprego, aumento de 
tarifas e piora na qualidade dos serviços para a popula-
ção.



POÉTICA

Chamar-me-ão de vampiro

De golpista ou morto-vivo

Chamar-me-ão de mordomo

Ou de vice decorativo

Alguns me chamam de Drácula

Outros usam Nosferatu

Alçaram-me à presidência

Pra acabar com a Lava Jato

Confessar-vos-ei meu nome

Antes que eu me vá embora

Meu segundo nome é Temer

Meu primeiro nome é Fora

O CASAL MAIS 
SHIPPADO

Como é bom se apaixonar

Somos feito carne e unha

Dos crimes que cometeu

Sou parceiro e testemunha

Sempre soube aceitar

tudo aquilo que eu propunha

Qualquer dia vou mudar

Meu nome pra Michel Cunha

   O Sindicato informa que 
toda segunda pela manhã, 
haverá plantão no escritório 
do Dr. Camil Vieira, para 
consulta dos processos 
antigos. Quem tiver interesse 
deve se deslocar até o 
escritório no Edifício Breda, 5º 
andar, sala 507, Centro. 

   O escritório de advocacia 
da ex-ministra do STF Ellen 
Graciefoi contratado sem 
licitação pela Eletrobras, por 
mais de R$ 700 mil, para 
fiscalizar o trabalho de 
auditoria na estatal realizado 
pela empresa americana 
Hogan Lovells. É preciso 
investigar esse contrato o 
mais urgente possível.

   O Sindicato solicitou no dia 
01 de agosto de 2016, 
audiência com o governador 
Renan Filho, visando discutir o 
processo de privatização da 
CEAL, que trará graves 
prejuízos ao povo alagoano e, 
consequentemente, ao 
governo do Estado. Até o 
momento não recebemos 
retorno do palácio marcando a 
referida audiência.

   Está provado que o 
presidente Temer de tentar 
interferir e monitorar a 
Operação Lava Jato. O 
ministro da justiça de Temer, 
Alexandre de Moraes, afirmou 
no domingo 25/09 que a lava 
jato prenderia mais uma 
pessoa na semana seguinte. 
Fato que se concretizou no dia 
seguinte, na segunda-feira 
26/09, com a prisão do ex-
ministro Antonio Palocci, 
confirmando que Temer é 
informado sobre tudo das 

operações, utilizando as 
informações politicamente.

   Os/a jovens 
trabalhadores/a precisam se 
interessar pela política e 
defender seus ideais. Na atual 
Câmara Federal, a bancada 
com menos de 30 anos conta 
com 19 integrantes, sendo 
que 18 deles vêm de famílias 
e partidos tradicionais - esse 
grupo não representa nem 4% 
do plenário completo.

   Diversidade também não é 
uma marca, 73% são brancos 
e quase 90% são homens. 
Votos e opiniões dessa tropa 
são muitas vezes mais 
conservadores que a de seus 
pares mais velhos. Metade foi 
eleita pelo mesmo partido de 
um familiar: PSDB, PMDB, SD, 
DEM, PP e PTB. 

   Diante desse quadro 
preocupante de ameaças 
contra a retirada de direitos 
dos/a trabalhadores/a, a 
assessoria do DIAP fez um 
levantamento das principais 
matérias tramitando no 
Congresso Nacional (Câmara 
dos Deputados e Senado 
Federal) visando chamar 
atenção do movimento 
sindical, em particular, e da 
sociedade, em geral, para a 
possibilidade iminente de 
retirada, flexibilização ou até 
mesmo eliminação de direitos 
duramente conquistados ao 
longo da história no Brasil.

   Foram 55 projetos 
selecionados que, se 
aprovados, irão retirar direitos 
dos/a trabalhadores/a. Veja 
em: http://migre.me/v4TwW

* Gregorio Duvivier


