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UM INFORMATIVO A SERVIÇO DAS LUTAS DOS TRABALHADORES DE ALAGOAS

Os/a  trabalhadores/a  da 
E LETROBRAS D ISTR IBU IÇÃO 
ALAGOAS, CASAL, CHESF, SAAE’s, 
ALGÁS, CAB e SANAMA foram às 
urnas nos dias 16 e 17 de fevereiro, 
em todo o Estado, participar das 
eleições para composição da 
Diretoria Executiva, Conselho Fiscal 
e respectivos Suplentes e Diretores 
Reg iona is  do S ind i ca to dos 
Urbanitários de Alagoas.

A  Chapa 1, única concorrente, 
obteve 96,7% dos votos válidos, 
tendo atingido o quorum necessá-
rio, sendo reeleita para o triênio 
2017/2020.

Pág. 

Pág. 

Pág. 

Pág. 

Pág. 

4

5

3

6

7

A posse dos eleitos ocorreu no dia 20 de março de 2017

Escritório Advocacia Garcez em Brasília e do
advogado Richard Manso em Alagoas, já

entraram em ação visando barrar a privatização
da CEAL pelo governo Temer.
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2017 será um ano de muita luta para toda 
a classe  trabalhadora  e  especialmente, para 
a categoria urbanitária.  Além dos ataques do 
governo golpista aos direitos históricos  dos  
trabalhadores/as, o Sindicato dos Urbanitários 
de Alagoas – STIUEA vem travando uma grande 
guerra contra a privatização do Setor Elétrico e 
do Setor do Saneamento.

No setor de Saneamento, há muitos anos lutamos contra 
qualquer forma de privatização das companhias  estaduais e 
municipais e o combate ao Modelo  de   Parceria Público-Privada 
(PPP) no setor,  que representa uma forma disfarçada de entrega 
do patrimônio público ao setor privado.

As consequências da privatização são danosas tanto para 
os/a trabalhadores/as como para a população, pois significa 
desemprego, queda na qualidade dos serviços e aumento de 
tarifas, já que o objetivo do setor privado é apenas o lucro sem 
nenhuma preocupação com a função social e com a qualidade de 
vida das pessoas. Pois Água é vida, saneamento é Saúde Publica.

Apesar de já termos conseguido reverter várias tentativas de 
privatização aqui no Estado de Alagoas, como o combate de 
projetos em Câmaras de Vereadores e Assembleia Legislativa, 
que retirava do estado a concessão dos serviços de água pela 
companhia estadual - CASAL,  para que o município pudesse 
entregá-lo à iniciativa privada, este ano a luta será ainda maior.

A luta atual é contra as ameaças concretas de privatização 
da CASAL. A Companhia já aderiu a uma nova Parceria Público-
Privada - PPP para implantação de Sistema de  Esgotamento 
Sanitário da parte alta de Maceió. Essa PPP foi  montada e 
assinada nos mesmos moldes de uma PPP que já atua na região 
de Arapiraca, apelidada pelo Sindicato de “Monstro Agrestino”; 
apelido esse em virtude de sua nocividade para a CASAL e para a 
população que, na prática, dá prejuízo ao povo alagoano de mais 
de R$1,5 milhão/mês.

A nova PPP foi assinada no final de 2014 entre a 
Concessionária SANAMA Saneamento Alta Maceió S/A, formada, 
conforme o site pppbrasil, pelas empresas Enorsul Serviços em 
Saneamento Ltda., GS Inima Brasil Ltda., STE Serviços Técnicos 
de Engenharia S/A e CASAL. O objeto do contrato de Concessão 
Administrativa, isto é, da PPP, é a implantação, operação e 
manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitários da parte alta 
de Maceió, compreendendo nove setores, todos pertencentes à 
Unidade de Negócios do Benedito Bentes – UNBB; além da 
prestação  de serviços complementares tais como: leitura de 
hidrômetros, fiscalização, cobrança e gestão comercial das áreas 
da PPP. Como visto, é a CASAL sendo retalhada aos poucos já 
que, a região do Benedito Bentes seria considerada a terceira 
maior cidade de Alagoas.

De acordo com o contrato, o valor do investimento é da 
ordem de R$ 293 milhões e prazo de vigência que pode chegar a 
35 anos. O pior é que o povo é quem vai, ao final, financiar as 
obras, por meio da garantia das contas de água e esgoto da 
região de cobertura da PPP, que serão repassadas a SANAMA.

Outra grande batalha será contra a tentativa do governo 
federal em privatizar as companhias de saneamento dos estados 
brasileiros, através do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES, obrigando-os a aderir ao programa 
de concessão de companhias de água e esgoto, pois, caso 
contrário, ficam sem receber verbas do governo federal. Segundo 
informações do próprio governo, 18 estados já formalizaram 
adesão ao programa, inclusive Alagoas.

O momento é grave e vai requerer dos/a trabalhadores/a 
muita mobilização e união, visando garantir que não tenhamos 
retrocessos tão graves para a sociedade!

Amélia Fernandes é conselheira do Concidades.

Urbanitários participam da 12ª 
edição do Jaraguã Folia com o Bloco 
Curto Circuito, que desfilou no dia 
17 de fevereiro, levando centenas 

de foliões à folia!



Os/a  t r aba l hado res/a  da 
E L E T R O B R A S  D I S T R I B U I Ç Ã O 
ALAGOAS, CASAL, CHESF, SAAE’s, 
ALGÁS, CAB e SANAMA foram às 
urnas nos dias 16 e 17 de fevereiro, 
em todo o Estado, participar  das 
ele ições para composição da 
Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e 
respectivos Suplentes e Diretores 
R eg i ona i s  do  S i nd i c a t o  dos 
Urbanitários de Alagoas.

A Chapa 1, única concorrente, 
obteve 96,7% dos votos válidos, 
tendo atingido o quorum necessário, 
sendo reele ita para o t r iênio 
2017/2020.

O Sindicato parabeniza a catego-
ria por esta importante demonstração 
de confiança e consciência de classe, 
dando um  show de democracia, 
entendendo a gravidade do momento 
político que passa o país, sendo mais 
do que  nunca  necessária a união e 
envolvimento de todos/a em prol do 
fortalecimento do seu sindicato, 
como fundamental instrumento de 
luta contra as ameaças de retirada de 
direitos e conquistas que se anuncia.

O presidente reeleito Nestor 
Powell, reafirma seus compromissos 
de campanha de total empenho 
contra os ataques e o pacote de 
maldades implementado pelo atual 

Milhares de trabalhadores/a 
ocuparam as ruas do centro de 
Maceió, no dia 15/03, para 
protestar contra a famigerada e 
polêmica reforma da Previdência, 
proposta pelo governo federal. 
Liderados pela CUT, movimentos 
ligados a diversas categorias se 
uniram para tentar impedir que o 
pro jeto  seja  aprovado no 
Congresso Nacional da forma 
como está sendo apresentado 
pela equipe do presidente Michel 
Temer (PMDB).

O grupo se concentrou, 
inicialmente, na Praça dos 

Martírios, de onde seguiu, em 
caminhada, pelas ruas centrais 
da cidade com a intenção de 
finalizar o ato na Praça Dom 
Pedro II, em frente ao prédio-
sede do Poder Legislativo 
Estadual.

O protesto fez parte da 
programação do Dia Nacional de 
Luta contra a Reforma da 
Previdência Social, que paralisou 
diversos serviços em todo o 
Brasil. 

Os Urbanitários protestaram 
também contra a privatização da 
CEAL e CASAL.

governo, agradecendo todo o apoio e 
confiança depositados nesta equipe 
para mais três anos a frente  da 
entidade, que é respeitada e conheci-
da como referência nacional pela sua 
história de luta,  principalmente  em 
momentos difíceis.

Nestor conclama pela união de 

todos/a, para que fortalecidos, 
possam superar este momento e 
continuar lutando por  um  mundo 
melhor.

Os eleitos darão continuidade 
ao  trabalho que vem sendo 
desenvolvido ao longo dos últimos 
anos.

Comissão eleitoral atuou de
forma eficiente, garantindo

um pleito organizado e 
ágil, obtendo um resultado

elogiado por todos.



O  S i n d i c a t o  d o s 
Urbanitários de Alagoas, 
participou no dia 16/03, 
de um bate papo com a 
comunidade da Chã da 
Jaque i ra  sob re o d ia 
mundial da água.

O evento, promovido 
pelo Levante Popular da 
Juventude de Alagoas, 
teve como tema: A água é 
do povo, não é mercado-
r i a ! ,  e con tou com a 
participação dos diretores 
V i c e n t e  O l i v e i r a  e 
Alexandre da Silva.

A pa les t ra pa ra a 
popu lação, tem como 
objetivo mostrar a impor-
tância da água para os 
seres humanos e os riscos 
que existem caso o estado 
entregue a água para a 
iniciativa privada.

Esses debates, onde o 
sindicato sai de suas 
quatro paredes para ir até 
a comunidade, fazem 
p a r t e  d a  n o ç ã o  d e 
Sindicato Cidadão que a 
atual diretoria comparti-
lha, na tentativa de politi-
z a r  a  s o c i e d a d e ,  a o 
demonstrar os danos que 
as privatizações causam 
em áreas estratégicas 
como os da água e ener-
gia.

O jornal Gazeta de Alagoas 
publicou entrevista com o presi-
dente da CASAL Clécio Falcão, no 
dia 21 de  fevereiro, onde o 
mesmo exalta a boa administra-
ção da sua direção, que atingiu 
“pela primeira vez em décadas” 
um superávit. 

A matéria enfatiza as pala-
vras do presidente Clécio Falcão, 
onde o mesmo afirma que “Esse 
desempenho, que é fruto de 
muito trabalho,  negociação, 
ajustes, parcerias,  cortes de 
despesas e ações de incremento 
à arrecadação, é um reflexo da 
nova estratégia de gestão adota-
da pela atual diretoria e uma 
prova de que a empresa é viável”.

No dia 18 de janeiro, por meio 
de sua intranet, a CASAL já havia 
publicado matéria neste sentido, 
sendo que,  naquela mesma 
semana, a empresa recorreu na 
justiça, contra o direito dos 
seus/a t rabalhadores/a de 
receber o aumento e as cláusu-
las econômicas aprovadas pelo 
TRT  retroativo a 1º de maio, 
referente à  garantia da data-
base do ACT 2016. Direito que já 
havia sido acordado durante as 
n e g o c i a ç õ e s  d o  A c o r d o 
Trabalhista e posteriormente 
garantido pelo pleno do TRT no 
dia 14 de Dezembro.

O tão celebrado equilíbrio de 
contas da empresa é resultado 
de  muito trabalho, dedicação e 
empenho  de todos/a os/a 
trabalhadores/a  que contribuí-
ram diariamente para  que a 
empresa deixasse de ser defici-
tária e recuperasse sua capaci-
dade de investir nos seus/a 
trabalhadores/a e no serviço 

ofertado população.
Fica o questionamento: Por 

que nesse momento tão favorá-
vel a  empresa,  a  CASAL mais 
uma vez recorre ao TRT deixan-
do o seu patrimônio mais valio-
so, que são os/a seus/a traba-
lhadores/a, revoltados e no 
prejuízo?



Na luta contra a privatização, o 
Sindicato dos Urbanitários de Alagoas 
contratou dois escritórios de advoca-
cia, especializados  neste tipo de 
ação, visando barrar o processo de 
venda da Eletrobras Alagoas, anuncia-
da pelo governo Temer em 2016.

O primeiro escritório chama-se 
Advocacia Garcez e atua em Brasília. 

Esse escritório solicitou quatro 
requerimentos, direcionados para a 
ANEEL e para o MME, visando colher 
informações tanto sobre a contrata-
ção da consultoria para as privatiza-
ções quanto sobre o cancelamento da 
revisão tarifária.

Estes advogados irão ainda 
solicitar cópia integral do processo 
administrativo  relativo  ao  pregão 

Diante da gravidade do 
momento político vivido pelo país, 
a ANAPAR e demais entidades 
ligadas aos fundos de pensão 
promoveram, em Belo Horizonte, 
no dia 09/03, a palestra “Refor-
ma da Previdência ou Demolição 
dos direitos sociais no Brasil?”, 
com o professor Eduardo Fagnani, 
do Instituto de Economia da 
Universidade de Campinas 
(Unicamp).

eletrônico, destinado a contratação de 
serviços necessários para a descentraliza-
ção das Distribuidoras de Energia da 
Eletrobras.

Já o outro escritório, trata-se do 
advogado alagoano Richard Manso, que 
possui uma ação contra a federalização da 
antiga CEAL. Nesta ação, ele pretende 
anular o edital de desestatização  das 
empresas de distribuição de  energia 
elétrica, em razão da sua Ação  Cível 
Originária nº 1767 STF - Supremo Tribunal 
Federal, que vem embaraçando há mais de 
20 anos a concretização do  leilão das 
ações da CEAL. 

Ele já entrou com uma medida caute-
lar com tutela de urgência, no Supremo 
Tribunal Federal - STF, com a finalidade 
principal de evitar a avaliação  da  CEAL. 

Com  isso,  poderá  ajudar 
inclusive as demais empresas 
distribuidoras da Eletrorbas, 
porque teriam que preparar 
outro edital.

Outras ações serão proto-
coladas em alagoas,  para 
também lutar contra a desesta-
tização, ainda este  mês  de 
março na Justiça  Federal  de 
Maceió.

Essa é apenas uma das 
ações contra a venda da 
E le t robras A lagoas.  Uma 
campanha de mídia e contatos 
políticos já estão em andamen-
to tanto em Alagoas como em 
nível nacional.

Já foi criado um site especí-
fico para esta luta que pode ser 
acessado através do endereço 
http://www.privatizacaonao.co
m.br.

Para viabilizar estas ações 
foi aprovado pelos/a trabalha-
dores/a da Eletrobras Alagoas, 
em assembleia realizada no dia 
08 de novembro de 2016, um 
desconto  especial de 1% do 
salário  base durante cinco 
meses.

Esta luta será muito grande 
e somente com a  união de 
todos/a é que poderemos ser 
vitoriosos.

Junte-se a nós!

O palestrante é um dos autores 
do documento “Previdência Social: 
Reformar para excluir?”, elaborado por 
iniciativa da Associação Nacional dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal 
do Brasil (Anfip), do Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese) e que 
também contou com a colaboração de 
especialistas em proteção social e em 
mercado de trabalho.

Durante a palestra, o professor  

analisou a proposta da Reforma 
a partir de estudos aprofunda-
dos mostrando como as mudan-
ças bruscas e impositivas nas 
regras vão afetar a vida dos 
trabalhadores e da sociedade 
brasileira.

O especialista também  
elencou verdades e mentiras 
sobre o déficit da Previdência, 
mostrando receita, despesa e o 
resultado da seguridade social.

Escritório Advocacia Garcez - Brasília

Escritório Richard Manso - Alagoas



Ocorreu no dia 26 de janeiro a 
r e u n i ã o  d o  C o n s e l h o  d e 
Administração  da  Eletrobras/AL, 
durante a reunião, o  conselheiro 
Thomas Cândido, que foi eleito 
pe los/a t raba lhadores/a , se 
posicionou  contra  a  possibilidade 
de demissão dos empregados que 
conquistaram a aposentadoria 
especial e ainda estão na ativa, 
mas afastados  dá  função  de  
risco, conforme previsto em lei.

Durante a reunião, foi apresen-
tado pelo conselheiro um documen-
to  elaborado  pelo  advogado do 

O  ministro da 
Fazenda,  Henrique 
Meirelles, informou que 
o governo enviará ao 
Congresso Nacional um 
novo projeto de recupe-
ração fiscal para os 
estados em dificulda-
des.

Antes de a proposta ser encaminhada ao 
Legislativo, a Casa Civil avaliará se o projeto atende 
aos requisitos constitucionais. 

Pela proposta, o estado que firmar um acordo 
de recuperação fiscal com o governo federal será 
beneficiado com a suspensão por 36 meses do 
pagamento das dívidas com a União.

Mas, para isso, terá que assumir o compromis-
so de adotar rigorosas medidas de saneamento das 
finanças estaduais, entre as quais:

- privatização de bancos e empresas estaduais 
de água, saneamento, eletricidade

- veto à concessão de qualquer vantagem ou 
aumento salarial a servidores e alteração de estrutu-
ra de carreira que implique aumento de despesa 

-  suspensão  da  realização  de  concursos 
públicos

-  veto  à  criação  de  despesa  obrigatória  de 
caráter continuado

- proibição de concessão de incentivo tributário 
a empresas e redução dos já existentes em, no 
mínimo, 20%.

-  aumento da contribuição previdenciária de 
servidores estaduais de 11% para 14%, com a 
possibilidade de aumento adicional de caráter 
temporário

- suspensão por três anos do pagamento de 
empréstimos  bancários  concedidos  depois  da 
promulgação da lei

Pelo  projeto,  enquanto  estiver  em  vigor  o 
Regime de Recuperação Fiscal, o estado só poderá 
tomar empréstimo em instituições financeiras se for 
para financiar programa de demissão voluntária de 
pessoal  ou  auditoria  na  folha  de  pagamento  de 
servidores ativos e inativos.

O  governa-
dor do Distrito 
Federal, Rodrigo 
R o l l em be r g , 
n e g o u  a 
possibilidade de 
privatização ou 
concessão das 
empresas de 
distribuição e 
abastecimento 
de água e energia, conforme cobra o Ministério da 
Fazenda em troca de ajuda aos estados.

Em entrevista, o governador disse que a CEB 
(responsável pela transmissão de energia) e a 
Caesb (que cuida do abastecimento de água e do 
esgoto) não devem sofrer mudanças no modelo de 
administração.

"Isso  não  está  na  agenda  do  governo  de 
Brasília.  O  que  nós  estamos  fazendo  é  uma 
revitalização dessas empresas com uma gestão 
completamente profissional, que vem recuperando 
a capacidade de investimento da CEB e da Caesb", 
afirmou Rodrigo Rollemberg.

O governador de Alagoas Renan Filho também  
precisa se posicionar publicamente em relação a 
esta questão, já que a CASAL e a Eletrobras 
Alagoas também estão neste programa de privatiza-
ção do governo Temer.

Os alagoanos esperam que o governador de 
Alagoas tenha a mesma coragem e postura do 
governador do Distrito Federal, vindo a público 
barrar esse processo de chantagem que o presiden-
te ilegítimo Michel Temer quer enfiar goela abaixo.

O povo não é bobo e sabe que onde foram 
privatizados esses serviços tudo piorou, com 
aumento de tarifas e falta de investimentos, 
especialmente os mais pobres, que ficam sem 
poder pagar por um bem como a água que é 
indispensável a vida.

Sindicato  dos  Urbanitários  
apontando diversas irregularida-
des que serão cometidas caso se 
concretize as  demissões, o fato 
gerou insegurança nos membros 
do conselho e acabou levando o 
c o n s e l h e i r o  i n d i c a d o  p e l o 
Ministério do Planejamento a 
apontar  possíveis caminhos para 
obtenção de recursos para um 
PID. 

Com a situação criada durante 
o debate o presidente do conselho 
levará a demanda novamente para 
o conselho da holding.

Todas as 
m e d i d a s 
administrat i-
vas,  políticas 
e  j u r í d i c a s 
estão sendo 
tomadas para 
e v i t a r  a s 
demissões. 

Ex i g imos 
respeito aos 
trabalhadores/a que se dedica-
ram por anos para iluminar a vida 
do povo alagoano.

#DemissõesNão!

Thomas Cândido



Os processos relativos ao 
Plano Bresser da CASAL e CEAL 
tiveram andamento nos últimos 
dias.  Em  relação  ao  Bresser 
CASAL  foi julgado na 2ª Turma do 
TST, e o Tribunal tomou decisão 
parcialmente favorável ao Sindicato. 
Foi parcial porque a CASAL queria 
que o Tribunal declarasse que ela 
não devia mais nada. Nisso o 
Sindicato ganhou. Deve, sim.

Em compensação, o Tribunal 
reduziu a dívida dela e fixou que a 
CASAL somente deve as diferenças 
salariais até a data-base da 
categoria.

Mas a luta continuará. Vamos 
brigar pelos nossos direitos até o 

último instante.
O Sindicato já determinou a adoção 

de todos os recursos cabíveis na Justiça, 
e seus advogados apresentarão como 
primeiro recurso o que é denominado de 
“Embargos de Declaração”.

Em relação ao Bresser da CEAL, a 
empresa peticionou ao Ministro  Barros  
Levenhagem, relator do referido proces-
so, no d i a  0 1  d e  m a r ç o / 2 0 1 7 ,  
requerimento,  afirmando  não acatar  a  
proposta  de  acordo formulada  pelo  
Sindicato, informando que está exami-
nando  uma  contraproposta  ainda não  
concluída  “por  depender” de autoriza-
ção do Governo Federal da AGU (Advoca-
cia Geral da União).

Diz  um  trecho  da  petição: 

“COMPANHIA  ENERGÉTICA  
DE ALAGOAS  –  CEAL  (...)  vem  
dizer que,  infelizmente,  não  pode 
concordar  com  termos  do  acordo 
proposto pelo Sindicato e que está 
a  examinar  uma  contraproposta, 
ainda não concluída, por depender 
de  autorização  expressa  dos 
órgãos  competentes  do  Governo 
Federal  e  da  Advocacia  Geral  da 
União”.

Espera-se que o Ministro 
responsável por esta fase de 
tentativa de conciliação, continue 
se posicionando firmemente contra 
toda essa protelação e force a 
empresa a dar uma resposta 
definitiva sobre o caso.

O  Sindicato  dos  Urbanitários  de  Alagoas 
participou da programação do Dia Internacional da 
Mulher, que este ano reuniu o Brasil inteiro contra a 
Reforma da Previdência. 

Um  ato  público  organizado  pela  CUT  e 
demais sindicatos filiados ocorreu no dia 08 de 
março, em Maceió, seguido de uma caminhada 
pelo centro da cidade.

Mulheres do campo e da cidade se uniram para 
denunciar que o Brasil vive hoje sob a égide de um 
golpe de Estado, que a cada dia impõe à classe  
trabalhadora  e  à  sociedade  perdas  de direitos 
conquistado com muita luta.

Nessa conjuntura, as mulheres trabalhadoras, 
têm sido as mais atacadas a exemplo da Reforma  
da Previdência que lhes impõe mais tempo de  
trabalho, entre outros prejuízos que estão reserva-
dos.

Como forma de demonstrar sua indignação 
contra a Reforma da Previdência, as mulheres 
ocuparam  o  prédio  da  Gerência  do  Instituto 
Nacional de Seguridade Social (INSS) de Maceió, 
onde ficou acampado.

A Eletrobras Alagoas convocou 108 trabalhadores que 
foram aprovados no concurso com homologação no dia 01 de 
fevereiro de 2010 e 02 de março de 2010, no Diário Oficial 
da União e o Acordo Judicial, de 30 de julho de 2014, na 7ª 
Vara do Trabalho para comparecerem no período de 23 de 
Janeiro a 03 de Fevereiro de 2017 para apresentação de 
documentos e realização de exames médicos.

Essa convocação é resultado de uma longa disputa 
judicial  ancorada  pelo  Sindicato  dos  Urbanitários  de 
Alagoas que defendeu o fim da terceirização, através da 
realização de concurso público e, consequente substituição 
dos terceirizados pelos concursados.

A luta não pode parar!

AUDIÊNCIA TRT ACORDO CONCURSADOS CEAL 30/07/2014



A Eletrobras determinou
Goela a dentro introduziu
Tal camisa apenas vestiu
O chefe que incorporou
Ou aquele que já notou
Sua caixinha abençoada
Bastando não ser tocada
Sua adorada gratificação.
Essa tal reestruturação
Deve ser reestruturada.

 

Existe um afã de produzir
Um ar de total economia.
O processo necessitaria
Transparência nos exibir.
O objetivo é só garantir

Poder para si, mais nada.
Pouca coisa é divulgada

Maquiada, cheia de ilusão.
Essa tal reestruturação
Deve ser reestruturada.

 

Questiono essa eficiência
Divisão vira departamento
Quero ver o contentamento
Do que não teve clemência.

Há também a indecência
Do que tem vaga arrumada
Aí não tem grana poupada
Sendo o amigo do patrão.
Essa tal reestruturação
Deve ser reestruturada.

 

Gerente que é profissional
Com o certo comprometido
De repente se vê perdido

Nesse desastre sem igual.
Querem fazer algo legal?
Seja a Chesf reestudada

Existe despesa exagerada
E muita área sem atenção.

Essa tal reestruturação
Deve ser reestruturada.

 

Nas equipes já pensaram?
Nesse mudar desnatural?
Ou é submissão irracional
Ou algo já lhes contaram.
Com o fim já começaram
Não olham a retaguarda.
Posição só assegurada
Ao que vende até irmão.
Essa tal reestruturação
Deve ser reestruturada.

 

Quem disso tudo cuidou?
Órgão externo e imparcial
Ou foi um grupo que afinal
Em causa própria legislou?
No bem coletivo pensou?

Na desmotivação herdada?
Se ela for denunciada

Aguenta uma investigação?
Essa tal reestruturação
Deve ser reestruturada.

   O Sindicato realizou 
assembleia no dia 20 de março, 
para discussão e votação das 
contas da entidade do ano de 
2016 e a previsão orcamentária 
para 2017. Por unanimidade 
foram aprovadas as contas do 
ano passado e o orçamento 
para este ano. O Conselho 
Fiscal recomendou a aprovação 
após análise de todas as 
contas. Os documentos relativos 
se encontram no Sindicato para 
apreciação de qualquer filiado.

   Trabalhadores do campo e da 
cidade participaram no dia 
19/03, na cidade de Monteiro, 
do Ato Histórico Festivo de 
Celebração da chegada das 
águas do Rio São Francisco na 
Paraíba com a presença dos ex-
Presidentes Lula e Dilma, 
responsáveis pela obra da 
Transposição; do ex-Ministro 
Ciro Gomes; dos governadores 
Ricardo Coutinho-PB, Welington 
Dias-PI, Ruy Costa-BA, Camilo 
Santana-CE; de prefeitos, 
deputados e senadores do 
Nordeste. O evento contou ainda 
com as participações dos 
artistas Chico Buarque, Chico 
César, Flávio José e o teólogo 
Leonardo Boff.

  Os Urbanitários participaram 
de um debate com ex-ministro 
da previdência no governo Lula, 
Ricardo Berzoini, que falou sobre 
as consequências danosas do 
Desmonte da Previdência e da 
Reforma Trabalhista, para a vida 
da população brasileira. Berzoini 
disse que estas reformas são 
consequencias do golpe sofrido 

pela presidenta Dilma Rousseff. 
Ele mostrou que hoje o Brasil é 
governado por aqueles que 
perderam a eleição em 2014, 
ou seja, por usurpadores do 
poder.

   A juíza Marciane Bonzanini, 
da 1a Vara Federal de Porto 
Alegre (RS), determinou a 
suspensão imediata de todos os 
anúncios da campanha do 
governo federal que vêm sendo 
veiculados a respeito da reforma 
da Previdência. Pela decisão, o 
governo fica obrigado a 
suspender todas as ações de 
comunicação nas diversas 
mídias, incluindo meios de 
televisão, rádios, publicações 
impressas (jornais e revistas), 
internet, outdoors e peças 
publicitárias distribuídas no 
interior de aeroportos, 
rodoviárias e demais locais 
públicos. A medida vale para 
todo o território nacional. Em 
caso de descumprimento da 
decisão, Bonzanini determinou 
que seja aplicada ao governo 
federal multa de R$ 100 mil por 
dia. 
 

   Na liminar, a juíza considerou 
que as peças não possuem 
caráter educativo e entendeu 
que as ações do governo 
configuram uso inadequado de 
recursos públicos. Além disso, a 
magistrada afirmou que a 
campanha viola os princípios 
democráticos por trazer a ideia 
de que a PEC 287 não poderia 
ser rejeitada porque seria 
supostamente a única solução 
para o sistema previdenciário no 
âmbito do Poder Legislativo.


