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UM INFORMATIVO A SERVIÇO DAS LUTAS DOS TRABALHADORES DE ALAGOAS

O Sindicato dos Urbanitários de 
Alagoas realiza seu 10º Congresso 
Estadual nos dias 18, 19 e 20 de 
novembro. A abertura ocorrerá no 
dia 18/11 no auditório do Maceió 
Mar Hotel, na Ponta Verde, a partir 
das 19h, tendo como expositor na 
aber tu ra  o ex -pres idente da 
Petrobras, José Sergio Gabrielli. 

O evento seguirá nos dias 19 e 
2 0  n a  s e d e  d a  F E T A G ,  n a 
Mangabeiras, onde serão debatidos 
os demais temas do congresso, 
seguidos da aprovação do texto 
base, resoluções e moções.
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A aprovação da PEC 241 impactará negativamente o 
financiamento e a garantia do direito à saúde no Brasil. 
Congelar o gasto em valores de 2016, por vinte anos, 
parte do pressuposto equivocado de que os recursos 
públicos para a saúde já estão em níveis adequados para 
a garantia do acesso aos bens e serviços de saúde, e que 
a melhoria dos serviços se resolveria a partir de ganhos 
de eficiência na aplicação dos recursos existentes. 
Ademais, o congelamento não garantirá sequer o mesmo 
grau de acesso e qualidade dos bens e serviços à popula-
ção brasileira ao longo desse período, uma vez que a 
população aumentará e envelhecerá de forma acelerada. 
Assim, o número de idosos terá dobrado em vinte anos, o 
que ampliará a demanda e os custos do SUS.

Caso seja aprovada, a PEC 241 tampouco possibilita-
rá a redução das desigualdades na oferta de bens e 
serviços de saúde no território nacional. Não só não 
haverá espaço no orçamento para tanto, como o teto das 
despesas primárias, em um contexto de aumento acele-
rado das despesas previdenciárias, levaria a um proces-
so de disputa das diversas áreas do governo por recursos 
cada vez mais escassos. Como o Brasil é um dos países 
mais desiguais do mundo, a redução do gasto com saúde 
e dos gastos com políticas sociais de uma forma geral 
afetará os grupos sociais mais vulneráveis, contribuindo 
para o aumento das desigualdades sociais e para a não 
efetivação do direito à saúde no país.

Não se desconhece o problema da queda da arreca-
dação e da crise econômica no país.

O que se espera é que a solução para o deficit público 
seja pensada de acordo com as suas reais e diversas 
causas. A proposta de um ajuste fiscal focado exclusiva-
mente nas despesas primárias, por vinte anos, afeta 
particularmente as políticas sociais e desconsidera o 
efeito de tal medida para o desenvolvimento econômico e 
social do país no médio e longo prazos.

É possível melhorar o desempenho da administração 
pública no Brasil e, por conseguinte, do SUS, mas é 
necessário haver decisão política para implementar 
medidas que promovam o uso eficiente dos recursos em 
toda a federação. Não parece crível que os recursos do 
SUS possam ser reduzidos na atual situação e que se 
possa ao mesmo tempo melhorar sua eficiência. É 
preciso investir em pessoas e tecnologias, além de 
melhorar a infraestrutura do sistema, algo difícil de fazer 
no curto prazo. Para tanto, é necessário alocar recursos.

Por fim, o que se espera é que a PEC 241 seja ampla-
mente debatida e que seus efeitos sejam avaliados não 
apenas para a economia, mas acima de tudo para as 
pessoas, para os 206 milhões de cidadãos do país. Essa 
mudança constitucional reduzirá o grau de liberdade da 
política fiscal dos dois próximos mandatos presidenciais, 
e não deveria ser aprovada sem um amplo debate. Que 
visão de futuro se tem para o Brasil? Espera-se ter um 
país socialmente mais desenvolvido daqui a vinte anos? 
Então é preciso refletir sobre os impactos de uma decisão 
que ocasionaria o desfinanciamento de políticas que 
promovem a saúde e a inclusão social no país.

A pesquisa 
CUT/Vox Populi foi 
realizada depois 
do primeiro turno 
das eleições, entre os dias 9 e 13 de outubro. Foram entrevis-
tadas 2 mil pessoas com idade superior a 16 anos no Distrito 
Federal e em todos os estados brasileiros, exceto Roraima. 
Foram ouvidos todos os segmentos econômicos e demográfi-
cos em 116 municípios.

70% dos entrevistados são contra a PEC 241 - também 
chamada de “PEC do Juízo Final” -, que congela gastos 
públicos, em especial despesas com Saúde e Educação 
pelos próximos 20 anos. Só 19% concordam com e aprova-
ção da medida, 6% é indiferente - nem concorda nem discor-
da – e 5% não sabem, não responderam ou não têm opinião 
formada.

80% dos/a trabalhadores/a do campo e da cidade 
rejeitam a proposta do governo Temer de aumentar a idade 
mínima para 65 anos com, no mínimo, 25 anos de contribui-
ção, que vai prejudicar os/a trabalhadores/a mais pobres que 
começam a trabalhar mais cedo, como a CUT vem alertando. 

Os resultados da pesquisa servem de alerta para os 
parlamentares que estão votando a favor da retirada de 
direitos. O povo está informado, sabe que será o mais 
prejudicado com menos hospitais, menos médicos; e, se a 
reforma da Previdência passar, que vai ter de trabalhar até 
morrer.

Fabiola Sulpino e Rodrigo Benevides do IPEA

Na noite do dia 
25 de outubro de 
2 0 1 6 ,  a 
A s s e m b l e i a 
E s t u d a n t i l  d o 
c a m p u s  A . C . 
SIMÕES da UFAL 
e m  M a c e i ó , 
deliberou a ocupa-
ção imediata da 
Reitoria da Universidade, se somando a um grande movi-
mento já em curso no país, contra a PEC 241 e todas as 
tentativas de retirada de direitos da classe trabalhadora.

Tais propostas atacam diretamente os estudantes, 
que reivindicam uma educação pública, gratuita e de 
qualidade. Por isso, entendemos que a principal resistên-
cia, hoje, a esses ataques é a estudantil!  

Em todo o Brasil, já são mais de 1.100 escolas e 
institutos federais e 97 universidades ocupados. E esses 
números só tendem a crescer.

As centenas de ocupações realizadas pelos estudan-
tes do Paraná contagiaram o país para ser um foco de 
resistência à PEC 241, à reforma do Ensino Médio, e por 
fim, ao desmonte dos serviços públicos. 

A ocupação da reitoria do campus A.C. SIMÕES é 
resultado da conjuntura que visa a retirada de direitos 
assegurados na Constituição de 1988, se caracterizando 
enquanto uma medida que pede RESISTÊNCIA, e muita luta 
em conjunto com os estudantes secundaristas brasileiros, 
os sindicatos dos trabalhadores e os movimentos sociais. 

Nesse sentido, convocamos a toda a comunidade 
universitária e a sociedade em geral para somar a esse 
movimento que luta em defesa dos nossos direitos!



O congresso tem como tema: 
Resistir ao Golpe: trabalhadores/a 
uni-vos. A palestra de abertura terá 
como tema: ‘’A Venda do Pré–Sal e o 
Golpe Contra a Democracia’’, que 
será proferida pelo ex-presidente da 
Petrobras Sérgio Gabrielli.

No dia 19/11 a programação 
contará com uma primeira mesa que 
debaterá: ‘’O Contexto da Realidade 
Brasileira e as velhas Políticas de 
P r i v a t i z a ç õ e s  n a s  Á r e a s  d e 
Saneamento e Elétrica’’, tendo como 
expositores Sérgio Gabrielli, Danilo 
Assunção, do SINDAE-BA (Sanea-
mento) e Gilberto Santana, do 
SINERGIA-BA (Setor Elétrico).

Após o almoço haverá uma 
Segunda mesa que debaterá ‘’Pós-
golpe e Novas Estratégias da Classe 
Trabalhadora’’, tendo como exposi-
tor Ricardo Gebrim, advogado e 
membro da Coordenação Nacional 
da Consulta Popular.

No dia 20/11 haverá a plenária 
final, com a aprovação do texto base, 
Resoluções e Moções.

Para Nestor Powell, presidente 
dos Urbanitários de Alagoas, esse 
congresso acontece em um impor-
tante de decisivo momento para 
os/a trabalhadores/a de todo o 

O Sindicato realizou no dia 
10 de outubro, a assembleia da 
ALGÁS para aprovação da pauta 
de reivindicações para o Acordo 
Coletivo de Trabalho - ACT 
2016/2017.

Este ano o ACT discutirá 
apenas as cláusulas econômicas 
que são: 3ª Reajuste Salarial, 8ª 
Auxílio Alimentação, 11ª Plano de 
Saúde, 30ª Gratificação de 
Férias, 14 ª Auxílio Funeral, 10ª 
Elevação de Escolaridade e 15ª 
Auxílio Creche.

A ALGÁS vem obtendo 

crescimento nos últimos anos e, 
aumento no volume de gás natural 
contratado para distribuição.

Esse crescimento é fruto do 

empenho dos/a 
trabalhadores/a da 
ALGÁS. Agora é o 
m o m e n t o  d e 
repassa r  pa r te 
desse crescimento 
aos/a trabalhado-
res/a, que são os 
maiores responsá-
v e i s  p o r  e s s a 
importante conquis-
ta.

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

Brasil e, em especial, de Alagoas, 
que vivem um grande crise política e 
econômica, que trará graves conse-
qüências para todos/a.

Com o governo Temer (PMDB), o 
fantasma da privatização dos servi-
ços públicos voltou com toda força. 
Em Alagoas a Eletrobras vive a 
expectativa de ser privatizada em 
2017. Na CASAL, a privatização 
ocorre de forma fatiada, através de 
Parcerias Público Privadas - PPP´s, 
também através do governo do PMDB 
de Renan Filho.

O cenário nacional é caótico, com 
a continuidade do golpe dado contra a 
presidente Dilma e o governo do PT. 
Agora, Temer e seus comparsas 
avançam contra os direitos dos/a 

trabalhadores/a, ameaçando a 
retirada de direitos através de 
uma reforma trabalhista, da 
reforma previdenciária, com o 
aumento da idade para se apo-
sentar para 65 anos, além do 
arrocho salarial e destruição total 
dos serviços públicos com a PEC 
241, que irá congelar investimen-
tos nos próximos 20 anos.

Diante de toda essa conjuntu-
ra adversa é que este 10º con-
gresso ocorrerá, sendo sua 
importância fundamental na 
busca de estratégias de resistên-
cia, frente a grande batalha que 
se anuncia, visando a destruição 
de conquistas obtidas após anos 
de luta. 

Categoria terá o desafio
de propor alternativas para
enfrentar esse momento de
grave ameaça a todos/a.

Sérgio Gabrielli Ricardo Gebrim Danilo Assunção Gilberto Santana



O Coletivo Nacional dos 
Eletricitários - CNE realizou,  
dia  25  de  outubro,  reunião 
com o novo presidente da 
Eletrobras, Wilson Ferreira. O 
encontro aconteceu na sede 
da HOLDING, no Rio de 
Janeiro, e foi muito importan-
te, pois os dirigentes presen-
tes puderam externar uma 
série  de demandas e 
preocupações dos/a traba-
lhadores/a que vêm se 
acumulando desde a posse 
do novo presidente.

Os representantes dos/a 
trabalhadores/a colocaram 
que é no mínimo constrange-
dor o presidente  da empresa 
usar a grande imprensa para 
criticar o desempenho dos/a 
trabalhadores/a ou anunciar 
medidas de reestruturação.  

H o u v e  t a m b é m  a 
cobrança para que sejam 
respeitados os direitos dos/a 
trabalhadores/a conquista-
dos através de acordo 
coletivo. O presidente Wilson 
assumiu o compromisso de 
cumprir integralmente o ACT 
fechado.

Confirmou que levará 
adiante a privatização das 
Distribuidoras. Mas foi 
lembrado que estas empre-
sas têm um papel social 
fundamental, atuando em 
localidades onde o setor  
privado  jamais irá atuar por 
trabalhar apenas com a 
lógica do lucro.

Com relação a possíveis 
demissões os dirigentes 
cobraram transparência em 
qualquer ação da HOLDING, 
já que o clima nas empresas 
é de medo e incertezas.  O  
presidente Wilson disse que 
está trabalhando na perspec-
tiva de demissões  voluntári-
as, sem perseguir qualquer 
trabalhador/a.

O CNE encaminhará ao  
presidente um documento 
onde estarão com todas as 
demandas e posições dos/a 
trabalhadores/a. A expectati-
va é que haja uma resposta 
até a primeira quinzena de 
novembro, inclusive com a 
retomada da discussão da 
PLR 2015.

Trabalhadores/a da área do 
Saneamento e do Meio-Ambiente, de 
16 estados e do Distrito Federal, se 
reuniram no Rio de Janeiro entre os 
dias 18 e 19 de Outubro para debater 
as demandas da categoria frente aos 
ataques do governo Temer ao setor 
de saneamento. Os Urbanitários de 
A lagoas es t i veram presen tes 
através da diretora Eliene Otaviano e 
do diretor Alexandre Costa. 

Em debates qualificados, os/a 
trabalhadores/a celebraram as 
vitórias conquistadas na última 
d é c a d a ,  c o m o  a  c r i a ç ã o  d o 
Ministério das Cidades pelo Governo 
Lula, as leis 11.107/2005 e 
11.445/2007, os investimentos do 
PAC e tantas outras medidas que 
fortaleceram as empresas estadua-
is. No entanto, eles demonstraram 
preocupação com os rumos do país 
após o golpe, que colocou forças 
reacionárias e privatistas novamen-
te no poder.

Num clima de bastante unidade, 
os/a trabalhadores/a repudiaram a 
diminuição, ou até mesmo a parali-
sação dos investimentos na área do 
Saneamento e classificaram as 
ameaças de privatização de empre-
sas do setor como “parte integrante 
do desmonte do estado brasileiro”. A 
edição da MP 727/2016, que 
instituiu o Programa de Parceria de 
Investimentos (e se converteu 
p o s t e r i o r m e n t e  n a  L e i 
13.334/2016), foi duramente 
criticada por resgatar a política de 

privatizações do governo FHC. Com 
a MP, convertida em Lei, o governo 
go lp is ta reed i ta o Programa 
Nacional de Desestatização (Lei 
9.494/1997), que aponta um 
horizonte de grandes retrocessos 
para o Brasil.

Para fazer frente a essa amea-
ça, as entidades presentes aprova-
ram a criação do Comando Nacional 
em Defesa do Saneamento e Meio 
Ambiente, que passa a reunir os 
sindicatos do Saneamento e do 
Meio Ambiente de todos os esta-
dos, as centrais sindicais, a 
Fenatema e a FNU. Esse comando 
nasce com a grande tarefa de 
impedir as privatizações das 
empresas de saneamento no País e 
consequentemente a entrega 
destas aos interesses de empre-
sas estrangeiras. O nascente 
comando também se mostra 
contrário à abertura de capital das 
empresas públicas, uma vez que 
ela leva à transferência dos lucros 
obtidos por essas empresas para 
acionistas, nacionais e estrangei-
ros, quando este devia ser investi-
do na ampliação e melhoria do 
atendimento à população.

Ao final do encontro, as entida-
des presentes divulgaram a “Carta 
do Rio de Janeiro”, que sintetiza 
politicamente os debates e resolu-
ções do encontro e um plano de 
lutas unificado para defender os 
trabalhadores do Saneamento e o 
povo brasileiro. 



Em audiência de conciliação 
realizada no dia 18 de outubro de 
2016, no Tribunal Superior do Trabalho 
– TST, e presidida pelo Excelentíssimo 
Ministro Barros Levenhagem, estiveram 
presentes, representando os trabalha-
dores, o Presidente do Sindicato dos 
Urbanitários – AL, o senhor Nestor 
Powell, o Presidente da Associação dos 
Aposentados da CEAL, o senhor 
Sebastião José de Melo, bem como os 
Advogados Francisco Gomes da Silva e 
Zélio Maia da Rocha.

Na oportunidade, a CEAL não se 
fez presente, limitando-se em enviar o 
seu advogado que não apresentou 
proposta de acordo, sob a justificativa 
de que a empresa teria alterado a sua 
direção, e que por isso não teria 
condições de apresentar qualquer 
acordo naquele momento.

A Advocacia Geral da União, 
presente na audiência, se mostrou 
favorável na realização de um acordo.

A eleição da FACEAL, realiza-
da no dia 04 de outubro, ocorreu 
em clima de tranquilidade, quando 
de forma democrática, assistidos 
e participantes elegeram a nova 
direção, que estará a frente da 
fundação nos próximos anos. O 
Sindicato parabeniza todos/a 
os/a envolvidos/a no pleito, tanto 
os organizadores e candidatos, 
como aqueles que escolheram 
livremente os melhores nomes 
para cada cargo, desejando uma 

O Sindicato, representado por seu 
Presidente Nestor Powell, apresentou os 
valores da execução atualizada, relembran-
do que na última tentativa de negociação, 
realizada em 2012, a empresa apresentou 
proposta no valor de 80 milhões, sendo que 
o sindicato apresentou contraproposta no 
valor de 361 milhões, valor este equivalente 
a 50% da dívida em dezembro de 2009.

Nessa nova tentativa de acordo, 
realizada hoje no TST, foi reiterada pelo 
sindicato a proposta de 50% do valor do 
processo devidamente atualizado.

O Ministro Conciliador lamentou a 
ausência da empresa, bem como a não 
apresentação de proposta de acordo.

Deve ser ressaltado que Ministro 
Conciliador insistiu com as partes presentes 
da necessidade de ser realizado um acordo, 
tendo em vista que, caso não se chegue a 
uma composição nesse momento, o 
processo poderá se estender por prazo 
indeterminado com indiscutível prejuízo às 
partes do processo.

O Ministério Público do 
Trabalho manifestou-se com a 
entrega de parecer, onde apre-
sentou proposta dentro dos 
mesmos parâmetros da proposta 
já apresentada pelo Sindicato e 
ainda deixou claro seu posiciona-
mento na busca de uma solução 
amigável para o processo.

O Presidente do Sindicato 
reiterou o propósito de buscar o 
acordo, posição esta já registra-
da em outras oportunidades em 
que sempre esteve aberto à 
negociação.

Por fim, ficou definido, em 
consenso, que o sindicato mais 
uma vez apresentará sua propos-
ta de acordo, desta vez intermedi-
ada pelo Ministro Conciliador, 
que será levada à empresa, com 
o compromisso desta em manter 
o canal de negociação aberto 
para posterior designação de 
nova audiência de conciliação.

O Sindicato apresentará a 
proposta no prazo de até 15 dias, 
e a partir de então a empresa terá 
30 dias para se manifestar a 
respeito da proposta ofertada.

O Sindicato, preocupado 
com os prazos e em benefício 
dos trabalhadores, orientou a 
Assessoria Jurídica no sentido de 
encaminhar imediatamente a 
proposta como acertado na 
audiência de conciliação, para 
que a empresa se manifeste no 
prazo de 30 dias consensualmen-
te estipulado na audiência.

boa gestão aos eleitos.
O pleito contou com 929 partici-

pantes, sendo eleitos para o mandato 
de quatro anos: José Cândido (458 
votos) como diretor administrativo 
financeiro, Josenal Fragoso e sua 
suplente Nisvy Laila (457 votos) para o 
Conselho Deliberativo, Eronildes 
Marinho e seu suplente Geraldo Dias 
(568 votos) para o Conselho Fiscal. 
Arley Casado foi eleito suplente do 
Conselho Fiscal com 466 votos e 
ficará no cargo por dois anos. Estavam 

aptos a votar 1.603 participantes.
O Sindicato espera que os 

eleitos possam cumprir seus 
compromissos de campanha, 
especialmente no sentido de 
manter a fundação atuando de 
forma democrática e transparen-
te, através de permanente 
informação a todos/a sobre suas 
ações. O Sindicato manterá, 
como sempre fez, constante 
fiscalização e cobrança aos 
eleitos.



Dando sequência ao calendário de 
luta  do Coletivo  Nacional  dos 
Eletricitários - CNE, diversos sindicatos 
realizaram no dia 01 de novembro, em 
frente à Sede da CHESF, no Recife, 
mais uma manifestação em defesa das 
empresas do Sistema ELETROBRAS, 
dos direitos trabalhistas e contra as 
políticas do atual governo de desmonte 
das empresas públicas e ataque aos 
direitos e conquistas sociais.

O ato contou com a participação 
dos Urbanitários de Alagoas e com a 
presença de dirigentes sindicais do CNE 
vindos de vários locais do país, repre-
sentantes de Centrais Sindicais, 
diversas entidades e movimentos 
sociais.

P e s q u i s a 
CNT/MDA divulga-
da no dia 19/10, 
traçou um cenário 
sobre a disputa 
p res idenc ia l  de 
2018.

Vale destacar 
que ,  tan to  nas 
intenções de voto espontânea quanto estimulada, 
o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece 
na frente nas intenções de voto, apesar das 
notícias negativas sobre ele nos últimos meses.

Lula aparece em primeiro lugar em todos os 
cenários de primeiro turno caso a eleição fosse 
hoje. Na intenção de voto espontânea para a 
presidência, Lula é lembrado por 11,8%, sendo 
seguido por Jair Bolsonaro (PSC) com 3,3%, Aécio 
Neves (PSDB) - que caiu de 5,7% para 3,1% - e 
Michel Temer com 3%. Marina Silva (Rede) passou 
de 3,8% para 2,4%, Geraldo Alckmin (PSDB) 
oscilou para cima de 0,6% para 1,9%, enquanto 
Ciro Gomes (PDT) foi de 1,2% para 1,5%.

Na intenção de voto estimulada, o ex-
presidente Lula teria 24,8% das intenções de voto 
no primeiro turno, em um cenário em que os 
candidatos fossem Aécio, que tem 15,7%, Marina 
Silva com 13,3%, Ciro Gomes com 7,4%, 
Bolsonaro com 6,5% e Temer, com 6,2%. Nesse 
cenário, 1,69% votariam em branco ou nulo e 9,2% 
estariam indecisos.

Já em um cenário em que o candidato tucano 
é Alckmin, Lula possui 25,3% das intenções de 
voto no primeiro turno, Marina possui 14% e 
Alckmin teria 13,4%. Ciro Gomes teria 8,4%, 
Bolsonaro, 6,9%, e Temer, 6,1%.

No cenário 3, com Lula, Aécio, Marina e 
Bolsonaro, o petista possui 27,6% dos votos, o 
tucano tem 18,9%, Marina registra 16,5% dos 
votos e Bolsonaro tem 7,9%.

O ex-presidente Lula vem 
sofrendo uma verdadeira cassada 
política nos últimos anos. As 
acusações contra Lula se resu-
mem a ‘’convicções’’ dos promo-
tores de Curitiba, que fazem parte 
da operação Lava Jato, limitando-
se a atribuir ao ex-presidente um 
apartamento e um sítio que não 
são dele, mas que insistem os 
promotores que são, sem apresentar nenhuma 
prova que confirme essa presunção.

Desvendar os processos de corrupção na 
Petrobras e punir os responsáveis são tarefas que 
beneficiarão a sociedade brasileira. Porém, 
nenhum dos delatores afirmou que Lula participou 
de qualquer processo de corrupção.

Ocorre no Brasil hoje uma situação de exceção, 
que é chamado pelos estudiosos de "Lawfare", 
termo cunhado nos EUA para definir situações de 
uso abusivo do direito com o objetivo de destruir um 
inimigo ou retirar sua legitimidade. O abuso se dá 
no uso do direito e dos meios de comunicação para 
obter o clamor da opinião pública. John Gledhill, 
professor da Universidade de Manchester, chama 
de "lawfare" a aplicação seletiva da Lava Jato. Tal 
abuso, segundo ele, teve como objetivos destituir 
uma presidenta legítima e tirar de combate a maior 
liderança de seu aspectro político: Lula.

O juiz Sérgio Moro já cometeu e continua a 
cometer atos ilegais contra Lula, sem que nada 
seja feito, como por exemplo: ao privá-lo de sua 
liberdade por meio de uma condução coercitiva sem 
previsão legal, ao divulgar suas conversas intercep-
tadas para alcançar fins estranhos ao processo, ao 
grampear 25 advogados do nosso escritório para 
monitorar a defesa de Lula, ao fazer 12 acusações 
contra Lula em documento dirigido ao STF e ao 
participar de eventos com políticos e pré-candidatos 
do PSDB e de outros partidos que antagonizam 
Lula.

Alguém precisa frear essa aberração ilegal que 
ocorre hoje em nosso Brasil!

Essa foi a quarta manifestação 
nacional contra o desmonte do setor 
elétrico. A primeira ocorreu no Rio de 
Janeiro no dia 11/10, depois foi na 
ELETROSUL em Florianópolis/SC, no 
dia Dia 18/10. No dia 27/10 o ato 
ocorreu na ELETRONORTE em 
Brasília/DF.

A representatividade dos atos 
mostrou a unidade em torno da luta 
dos/a trabalhadores/a. Em todos os 
protestos foram inúmeras as manifes-
tações por parte das entidades 
presentes, que alertaram para o 
retrocesso social das políticas, 
projetos e medidas do Governo Temer, 
que trarão grandes perdas para a 
classe trabalhadora e para toda a 

sociedade, atingindo direitos e perdas 
de conquistas históricas. 

Os/a trabalhadores/a exigem a 
retirada da MP 735, que reestrutura o 
Setor Elétrico e facilita a privatização 
d a s  e m p r e s a s  d o  S i s t e m a 
ELETROBRAS, o fim da PEC 241 e do 
PL 257, além da recente MP da 
“reforma do Ensino Médio”.



O  S i n d i c a t o  d o s 
Urbanitários, através do seu 
setor jur íd ico,  protocolou 
r e q u e r i m e n t o  a 
Desembargadora Eliane Arôxa 
Pereira Barbosa, solicitando 
correção de erro de cálculo no 
julgamento do dissídio da 
CASAL, no que se refere ao valor 
aplicado ao auxílio alimentação.

No documento o Sindicato 
explica que aplicando-se o índice 
de reajuste sobre o valor vigente 
do AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ou 
seja, sobre R$ 32,00 (32,00 + 
9,81), resulta em R$ 35,14. 

Então por que o valor que consta da 
decisão é R$ 34,48? É fácil perceber 
que o erro está na base do cálculo; 
ao invés de se aplicar o reajuste 
sobre 32,00 aplicou-se sobre o valor 
de 31,40. Senão, veja-se: R$ 31,40 
+ 9,81% = R$ 34,48, exatamente o 

valor erroneamente deferido.
Dian te  do exposto ,  o 

Sindicato requereu a correção 
de erro de cálculo havido na 
CLÁUSULA SÉTIMA: DO AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO da sentença 
normativa para constar que o 
valor unitário deferido será de 
R$ 35,14 e não R$ 34,48.

A previsão de julgamento 
dos embargos (data-base e 
retroação) é dia 09/11/2016.

Na mesma ocasião o TRT 
apreciará o pedido para corrigir 
o erro de cálculo no Auxílio 
Alimentação.

A  F e d e r a ç ã o 
N a c i o n a l  d o s 
U r ban i t á r i o s  e s t á 
participando do ‘’Outu-
bro Rosa’’, movimento 
que pretende conscien-
tizar as mulheres para 
a luta em relação a 
prevenção do câncer de 
mama.

O  m o v i m e n t o 
popular internacional-
mente conhecido como 
Outubro Rosa é come-
morado em todo o 
mundo. O nome remete 
à cor do laço rosa que 
simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer 
de mama e estimula a participação da popula-
ção, empresas e entidades.

Este movimento começou nos Estados 
Unidos, onde vários Estados tinham ações 
isoladas referente ao câncer de mama e ou 
mamografia no mês de outubro, posteriormente 
com a aprovação do Congresso Americano o mês 
de Outubro se tornou o mês nacional (americano) 
de prevenção do câncer de mama. 

A história do Outubro Rosa remonta à última 
década do século 20, quando o laço cor-de-rosa, 
foi lançado pela Fundação Susan G. Komen for 
the Cure e distribuído aos participantes da 
primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova 
York, em 1990 e, desde então, promovida 
anualmente na cidade.

Os Urbanitários protestaram contra a privatização da 
CASAL, durante o lançamento, pelo Governo do Estado, no 
dia 21/10, das obras de esgotamento sanitário da região 
do Farol. Diretores do Sindicato levaram faixas e carro de 
som à porta prédio da CASAL no Farol, onde aconteceu o 
evento de lançamento da obra.

O Sindicato entende que trata-se de um modelo de 
privatização. Este serviço contraria a legislação. Não se 
pode tratar a água como telefonia, por exemplo, que pode 
ser privatizada. Água é um bem comum e um direito de 
todos.

O projeto do governo Renan Filho é privatizar a CASAL 
por partes. Já entregou a área do Benedito Bentes e agora, 
entrega a região do Farol para outra empresa privada 
explorar. A pergunta que devemos fazer é: Se uma empre-
sa privada, que visa lucro, consegue fazer o trabalho da 
CASAL e ainda ganhar dinheiro, porque a CASAL não 
consegue, se é uma empresa que não visa lucro?

Na prática, a privatização dos serviços públicos têm 
trazido prejuízos para a população, como aumento de 
tarifas e piora na qualidade dos serviços. O Sindicato 
continuará denunciando esse governo Renan Filho, que 
está entregando o patrimônio do povo para o capital 
privado.



Nós vos pedimos com 
insistência:

Nunca digam - Isso é natural -
diante dos acontecimentos de 

cada dia.

Numa época em que reina a 
confusão,

em que escorre o sangue,
em que se ordena a desordem,
em que o arbítrio tem força de 

lei,
em que a humanidade se 

desumaniza....

Não digam nunca - Isso é 
natural! -

Para que nada passe a ser 
imutável.

Eu peço com insistência
Não diga nunca - Isso é natural 

Sob o familiar,
Descubra o insólito,

Sob o cotidiano, desvele o 
inexplicável.

Que tudo o que é considerado 
habitual

Provoque inquietação,
Na regra, descubra o abuso,

E sempre que o abuso for 
encontrado,

Encontre o remédio.

   Os Urbanitários participaram 
de um debate no dia 25 de 
outubro, promovido  pelo
Sindicato Nacional dos Auditores 
Fiscais do Trabalho - Sinait, pela 
Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho - ANPT 
e Associação dos Magistrados 
do Trabalho - Amatra XIX. O 
evento debateu os projetos que 
estão em tramitação no 
Congresso Nacional e que vão 
reduzir direitos dos/a 
trabalhadores/a, como a PEC 
241 e o PLC 30/2015, que 
trata da terceirização, com a 
prevalência do negociado sobre 
o legislado. Auditores-Fiscais, 
procuradores e juízes do 
trabalho foram unânimes em 
afirmar que estes projetos em 
andamento vão precarizar 
direitos e aumentar o 
desemprego.  

  O Sindicato dos Urbanitários 
participou da programação da 
CIPA Eletrobras, realizada no 
período de 24 a 28/10. Esse 
ano a SIPAT durou a semana 
toda e contou com a 
participação de dezenas de 
trabalhadores/a, com atividades 
no prédio sede, na Subestação 
do Pinheiro e no 
Tabuleiro/Distrito Industrial. 

Entre os palestrantes tivemos o 
Professor, Engenheiro e 
Sargento do Corpo de 
Bombeiros de Alagoas Alberto 
(Foto abaixo).

  Os Urbanitários de Alagoas 
estão se mobilizando para 
participar da Greve Geral que 
ocorre no dia 11 de Novembro, 
tendo como objetivo protestar 
contra os projetos que visam 
reduzir ou acabar os direitos 
dos/a trabalhadores/a como a 
PEC 241, o PL 257, a Reforma 
da Previdência, a MP do Ensino 
Médio, a terceirização, a 
prevalência do negociado sobre 
o legislado e a flexibilização do 
contrato de trabalho, além da 
entrega do Pré-Sal ao capital 
internacional. É urgente evitar a 
retirada de direitos da classe 
trabalhadora, o arrocho de 
salários, a privatização de 
empresas e serviços públicos, a 
entrega das nossas riquezas à 
exploração das multinacionais, a 
diminuição drástica dos 
investimentos em serviços 
públicos essenciais, como 
educação e saúde, e o aumento 
da idade e tempo de serviço.

* Bertolt Brecht


