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Entidades articulam 
fundo de subsídio a 
aposentados da CEB.

GDF cai no descrédito 
da população e da 
classe trabalhadora.   

Realidade mórbida no 
setor deve ocorrer 

em outras áreas. 

Apesar de poucos anos, 
Brasília ganhou cenário 

em vários gêneros.
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Primeiro levaram o In Itinere
Mas não me importei com isso
Eu não recebia.
Em seguida levaram alguns terceirizados,
Mas não me importei com isso
Eu também não era terceirizado.
Depois prenderam os grevistas,
Mas não me importei com isso,
Porque eu não sou grevista.
Depois agarraram os que ficaram desempregados,
Mas como tenho meu emprego
Também não me importei.
Agora estão me levando,
Mas agora é tarde.
Como não me importei com ninguém, nem com nada
Ninguém vai se importar comigo.

Texto de Bertolt Brecht adaptado.

As Centrais sindicais e as 
Frentes Brasil Popular e Povo 
Sem Medo convocaram uma 
grande Greve Geral para o dia 
28 de abril com o objetivo de 
denunciar os vários ataques 
contra a classe trabalhadora. 
As ruas do país foram tomadas 
pela população que exigiam a 
retirada dos projetos que tratam 
das reformas da previdência e 
trabalhista, além da convocação 
de eleições diretas já.
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Estamos acompanhando com 
bastante atenção a ofensiva do 
governo ilegítimo de Michel Te-
mer contra a classe trabalhadora 
e o patrimônio brasileiro, que 
para preservar as benesses das 
elites, adota, de forma severa, 
medidas para prejudicar os di-
reitos sociais e trabalhistas da 
população brasileira.

Medidas resgatadas em gave-
tas empoeiradas, como foi o caso 
do Projeto de Lei 4.302/1998, 
que regulamenta a contratação 
de mão de obra terceirizada sem 
restrições, afetando diretamente 
as empresas públicas e a reali-

zação de concursos públicos e 
aprovada a toque de caixa.

Daí outros retrocessos sur-
gem, a privatização selvagem – 
incluindo todo o Setor Elétrico, a 
prevalência do negociado sobre o 
legislado, as reformas trabalhis-
ta e previdenciária, cujo conte-
údo coincide com os interesses 
empresariais e do mercado.

Como se vê, os ataques con-
tra os trabalhadores e trabalha-
doras avançam a passos largos, 
ampliando a desigualdade social 
e econômica, o desemprego, 
excluindo o povo do acesso a 
direitos adquiridos como a apo-
sentadoria rural e especial.

Para nós, eletricitários e ele-
tricitárias, a situação não é di-
ferente. Se engana quem pensa 
que estamos protegidos por uma 

bolha invisível. Nosso teto é de 
vidro e está rachado. Começou a 
se romper com a venda da CELG, 
depois com a apresentação de 
uma reestruturação unilateral 
nas empresas com objetivos 
entreguistas como no caso das 
distribuidoras federais e por 
aí vai. 

Nós temos o desafio de forta-
lecer os caminhos que existem e 
criar novos meios para a manu-
tenção dos nossos direitos, das 
nossas empresas, salários e em-
pregos. É nossa responsabilidade 
sair da posição de observador da 
história e passar a ser partici-
pante desse processo.

Agora é a hora de sair da 
frente da televisão, da inércia 
e, junto com os movimentos 
populares e outras categorias, 
aumentar as lutas sociais e mo-
bilizações nas ruas. Do contrário, 
deixaremos que um governo 
ilegítimo retire de nós, dos nos-
sos filhos e netos todos os dire-
itos conquistados por homens e 
mulheres em anos de luta. 

Agora responda, de que lado 
você está?
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Setor elétrico na mídia
Capital estrangeiro

A China veio decidida às 
compras no Brasil. Não só au-
mentou o valor total em aqui-
sições no país como lidera o 
movimento dos compradores. 
No acumulado do ano até 17 de 
abril, fusões e aquisições chine-
sas no país somaram US$ 5,67 
bilhões, segundo a Dealogic, 
consultoria baseada em Londres. 
O valor põe os chineses à frente 
dentre investidores estrangeiros 
no Brasil nesse tipo de operação. 
Os números mostram que em 
termos de valores a China tem 
mirado predominantemente 
grandes aquisições nas áreas de 
energia elétrica e mineração. No 
ano passado, por exemplo, dos 
US$ 11,92 bilhões investidos pe-
los chineses, mais de 70% - US$ 
8,61 bilhões - foram aplicados 
pela State Grid na CPFL Energia. 
(Valor, 24/04/2017)

SEJA AMIGO(A) DO SINDICATO NAS REDES SOCIAIS
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Contingenciamento

A Aneel entrou em estado de 
alerta. A autarquia foi surpre-
endida pelo contingenciamento 
de 45% na lei orçamentária de 
2017. Para se adaptar ao corte, 
a Aneel fará um ajuste radical 
nos planos. O programa de 
segurança de 936 barragens de 
usinas hidrelétricas deve ser 
um dos mais comprometidos, 
com a suspensão de inspeções 
in loco, mesmo após o desastre 
de Mariana (MG). Metade das 
estruturas foi classificada como 
de alto dano potencial em caso 
de rompimento. Diante da es-
cassez de recursos para bancar 
o deslocamento de servidores, 
fiscalizações sobre o andamen-
to de obras de usinas e linhas 
de transmissão serão feitas só 
com base em relatórios foto-
gráficos das empresas. (Valor, 
24/04/2017)

Em meio a protestos da opo-
sição, que expôs cartazes contra 
a reforma trabalhista, a Câmara 
dos Deputados aprovou, no dia 
27 passado, o PL 6.787, que 
altera a CLT para prever, entre 
outras medidas, a prevalência 
do acordado sobre o legislado, 
o trabalho intermitente que ga-
rante o pagamento só das horas 
trabalhadas, impactando nas 
férias, 13º, FGTS e previdência, 
assim como a não participação 
do sindicato na rescisão.

É nossa responsa-
bilidade sair da 
posição de obser-
vador da história 
e passar a ser 
participante desse 
processo. ”

“

De que lado você está?

David Gomes de Oliveira

INTERTEXTO

David de Oliveira
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ENtREviStA

DiREitOS: Para atender os interesses do mercado, Executivo desprotege os trabalhadores.

“O objetivo dessa contrarreforma não é só retirar direitos dos trabalhadores, mas 
também tentar tornar os sindicatos no Brasil irrelevantes”, afirma analista.
O PLC 38/17, sobre a refor-
ma trabalhista, se aprovado 
definitivamente, significará 
uma das maiores agressões 
contra a legislação trabalhis-
ta e a classe trabalhadora. 
Simultaneamente, o projeto 
enfraquece os sindicatos e 
aprofunda a precarização das 
relações de trabalho. A Câ-
mara dos Deputados aprovou 
no mês passado a proposta, 
que agora tramita no Sena-
do.

Em um cenário de crise eco-
nômica e elevado desemprego, 
alterar as regras da legislação 
trabalhista aumentará con-
sideravelmente a crise. Além 
de promover maior exploração 
contra a classe trabalhadora, a 
reforma trabalhista abre as por-
tas para a redução salarial e os 
profissionais serão obrigados a 
abrir mão de direitos para pre-
servar o emprego.

Em entrevista ao jornal 
Energia Alerta, o analista po-
lítico e jornalista, Marcos Ver-
laine, afirma que as proteções 
legais são mínimas e sua extin-
ção causará muitos e variados 
danos nas já desequilibradas 
relações trabalhistas brasilei-
ras. 

“Em nenhum país onde esse 
tipo de relação laboral foi criada 
deu certo. O fim da Consolida-
ção das Leis Trabalhistas (CLT) 
e outras normas protetivas irão 
turbinar os problemas ora exis-
tentes. Pelas alterações propos-
tas a reforma devia se chamar 
patronal e não trabalhista, pois 
tira as proteções mínimas dos 
trabalhadores e deixa tudo para 
a negociação direta”. 

Ele ressalta ainda que os 
sindicatos terão de lutar mui-
to, pois o objetivo da contrar-
reforma é, também, inviabilizar 
a atuação dos sindicatos no 
Brasil. “Se não fosse o sindica-
to os direitos dos trabalhadores 
já teriam sido extintos há mais 
tempo. São os sindicatos que 
preservam e ampliam direitos”.

alterações propostas a reforma 
devia se chamar patronal e não 
trabalhista, pois tira as prote-
ções mínimas dos trabalhadores 
e deixa tudo para a negociação 
direta. É o que podemos chamar 
da raposa tomando conta do 
galinheiro. Essa desregulamen-
tação vai desequilibrar ainda 
mais as relações de trabalho no 
Brasil. 

Quais as consequências 
dessa reforma para os 

trabalhadores e traba-
lhadoras, principalmente, 
para os que atuam em setores 
de alta rotatividade e sub-re-
muneração?

Marcos – As consequências são 
as piores possíveis, pois sem a 
mediação do Estado, por meio 
da legislação trabalhista (CLT), 
os trabalhadores serão mais 
explorados, terão salários me-
nores e serão obrigados a abrir 
mão de direitos para preservar 
o emprego. 

O relator da Comissão 
da reforma trabalhista 
na Câmara, deputado 
Rogério Marinho (PSDB

-RN), defende que a mudança 
na CLT é necessária para ga-
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   A reforma trabalhista 
viola as convenções 
internacionais da OIT?

Marcos – Sim. Não só viola, 
como desrespeita. O negociado 
sobre o legislado, se for apro-
vado, aniquilará a lei em sen-
tido amplo (Constituição, leis 
complementares e ordinárias, 
e tratados internacionais, como 
as convenções da OIT).

         O argumento para a 
aprovação da reforma 
trabalhista que traz 
uma série de alterações 

na CLT, baseia-se no protecio-
nismo exagerado da legislação 
laboral brasileira. Como você 
avalia a justificativa do Exe-
cutivo para a alteração nos 
direitos da classe trabalhado-
ra?

Marcos – Esdrúxula. As prote-
ções legais são mínimas. A CLT 
é um piso. Sua extinção causa-
rá muitos e variados danos nas 
já desequilibradas relações 
trabalhistas brasileiras. Em ne-
nhum país onde esse tipo rela-
ção laboral foi criada deu certo. 
O fim da CLT e outras normas 
protetivas irão turbinar os pro-
blemas ora existentes. Pelas 

1
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Só há duas institui-
ções que garantem 
direitos aos traba-
lhadores: o sindi-
cato e a Justiça do 
Trabalho. O sindi-
cato defende o em-
prego, a renda e as 
condições dignas de 
trabalho. A JT de-
fende o trabalhador 
depois que esse ou 
essa perde o vínculo 
empregatício.

“rantir empregos. Como você vê 
essa questão?

Marcos  – Este argumento é falso. 
O ex-presidente Lula criou em 
torno de 22 milhões de empregos 
com a atual legislação trabalhis-
ta. As mudanças propostas pelo 
relator, que representa os inte-
resses do mercado na relatoria da 
matéria, desprotegem os traba-
lhadores. Nenhuma alteração na 
CLT proposta pelo relator garante 
nada aos trabalhadores. Todas, 
sem exceção, são alterações que 
visam apenas os interesses pa-
tronais. Um exemplo simples é o 
impedimento do acesso à Justiça 
na forma do acordo extrajudicial 
irrevogável e arbitragem das 
relações de trabalho, dentre ou-
tras formas, como o termo de 
quitação anual das obrigações 
trabalhistas. Há muitas outras 

alterações. Este é só um exemplo.

 5  A proposta enfraquece 
o poder de barganha 
dos trabalhadores na 

manutenção e ampliação de 
seus direitos econômicos du-
rante a Campanha Salarial?

Marcos – Sim, com certeza. A 
proposta do relator extingue 
a contribuição sindical, cria a 
comissão de representantes, 
que na prática vai substituir o 
sindicato, inclusive no processo 
negocial. Hoje, os sindicatos não 
têm mais a ultratividade, não 
podem ir a dissídio, perderam 
a possibilidade de cobrar a taxa 
assistencial em razão da celebra-
ção da convenção coletiva. Aos 
poucos, os sindicatos estão sendo 
enfraquecidos.

Podemos afirmar que o 
maior beneficiário das 
alterações na legislação 

trabalhista é o mercado 
financeiro e empresarial?

Marcos –  Com certeza. As alte-
rações propostas pelo relator e 
defendidas pela bancada empre-
sarial no Congresso Nacional são 
profundas e maléficas para os 
trabalhadores, seus direitos, e 

”

4

suas organizações, os sindicatos.

Como ficam e qual o pa-
pel dos sindicatos nesse 
processo de desmonte 

dos direitos trabalhistas?

Marcos – Os sindicatos terão de 
lutar muito, pois o objetivo dessa 
contrarreforma não é só retirar 
direitos dos trabalhadores, mas 
também tentar tornar os sindi-
catos no Brasil irrelevantes. Se 
não fosse o sindicato os direitos 
dos trabalhadores já teriam sido 
extintos há mais tempo. São 
os sindicatos que preservam e 
ampliam direitos. Só há duas ins-
tituições que garantem direitos 
aos trabalhadores: o sindicato e 
a Justiça do Trabalho. O sindicato 
defende o emprego, a renda e as 
condições dignas de trabalho. 
A Justiça do Trabalho defende 
o trabalhador depois que esse 
perde o vínculo empregatício. Se 
houver demanda o trabalhador ou 
trabalhadora procura a Justiça 
para reparação de danos e busca 
de direitos violados. Mas só faz 
isso se perder o emprego, pois 
o recurso à Justiça, por razões 
óbvias, só acontece em caso de 
desemprego, porque o trabalha-
dor não busca os direitos acessó-
rios na condição de empregado, 
porque pode perder o principal, 
que é o emprego.

6

7
Jornalista e analista político, Marcos Verlaine.



Centrais planejam marcha de 100 mil a Brasília contra medidas de temer
Milhões de brasileiros e 
brasileiras aderiram à greve 
geral do dia 28, paralisando 
transporte público, fábricas, 
escolas, comércio e muitas 
outras áreas. A estimativa dos 
organizadores é que cerca de 
40 milhões de trabalhadores, 
um terço da população eco-
nomicamente ativa do Brasil, 
pararam a produção no País.

As principais centrais sin-
dicais do País se articulam para 
fazer uma nova greve geral. Des-
ta vez de dois dias. As centrais 
estudam também a possibilidade 
de trazer milhares de trabalha-
doras e trabalhadores a Brasília 
para pressionar o governo, depu-
tados e senadores a não votarem 
as reformas trabalhista e pre-
videnciária de Michel Temer. O 
movimento ainda não tem data 
definida, mas pode ocorrer ainda 
neste mês de maio. 

Após se reunir com sena-
dores, o presidente da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT), 
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MOBiLiZAÇãO

Wagner Freitas, disse “o Senado 
já entendeu que essas reformas 
são um atentado e tem sinaliza-
do que elas não vão passar”.

O diretor do STIU-DF, José 
Edmilson, entende que a única 
forma de barrar essas reformas 
é ganhando as ruas. “A classe 
trabalhadora precisa se mobili-
zar novamente e fortalecer ain-
da mais a próxima greve geral. 
Como o Congresso está nas mãos 
do Temer, a única forma de sair-
mos vitoriosos é ganhando as 
ruas para protestar”, aponta. 
“Não tem outra alternativa”, 

acrescenta.
No dia 28 passado, centrais 

sindicais mobilizaram algo em 
torno de 40 milhões de pessoas 
em todo o País. Elas simples-
mente cruzaram os braços e não 
foram trabalhar em protesto. O 
número representa um terço da 
população economicamente ati-
va do Brasil.

Trabalhadores e trabalhado-
ras da Eletrobras, dos Correios, 
de escolas públicas e privadas, 
da saúde, do comércio, da cons-
trução civil, funcionários públi-
cos, metroviários, rodoviários, 

aeroviários e muitas outras cate-
gorias se mobilizaram na maior 
greve geral dos últimos 30 anos. 
A última greve geral realizada no 
País ocorreu em 1996, no gover-
no FHC.

Em todo o País, as ruas e 
avenidas ficaram praticamente 
vazias pela manhã nas principais 
cidades brasileiras. O objetivo, 
segundo os organizadores, não 
era levar multidões às ruas, mas 
sim parar a produção no Brasil e 
mostrar ao governo, parlamen-
tares e empresários o papel fun-
damental da classe trabalhadora 
para o crescimento econômico.

Mas no fim da tarde, milhares 
de pessoas tomaram as ruas para 
protestar. Tanto do Rio quanto 
em São Paulo, a polícia repri-
miu as manifestações com bala 
de borracha, coquetel molotov e 
cassetete. 

Tanto para o governo Temer 
como para a mídia empresarial 
brasileira, a maior greve geral 
dos últimos anos foi um “fracas-

so” e “vandalismo”. 
Mas na imprensa internacio-

nal a avaliação foi outra. 
O jornal francês Le Monde 

noticiou “Greve histórica”. O pe-
riódico americano The New York 
Times publicou que o “Brasil se 
mobiliza contra austeridade” e 
destaca que a greve foi nacional 
e paralisou bancos, escolas, fá-
bricas e transporte público. O ve-
ículo alemão Deutsche Welle deu 
a manchete “Brasileiros se mobi-
lizam pela democracia” e explica 
que a paralisação foi contra as 
reformas propostas “pelo gover-
no conservador do presidente 
Michel Temer”.

GREvE GERAL: Nova paralisação pode acontecer ainda em maio e será de dois dias.

Entidades estão se reunindo 
com deputados distritais com 
o objetivo de construir, por 
meio de projeto de lei, um 
fundo de subsídio para barate-
ar os custos do novo plano de 
saúde para os aposentados e 
pensionistas da CEB.

Todos sabem que com saúde 
não se brinca. Por isso, milhões 
de pessoas pagam caro para ter 
um atendimento melhor num 
hospital particular do que no 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
Chegam a arcar com mais da 
metade da remuneração para 
ter um plano de saúde. É o que 
acontece com a grande maioria 
dos aposentados e pensionistas 
no Brasil. No entanto, para a 
grande maioria dos aposentados 
e pensionistas da CEB isso acaba 

aposentados e pensionistas da 
CEB. Pois só assim poderemos 
garantir dignidade aos assistidos 
de hoje e do futuro”, destacou 
o diretor de Benefícios da Faceb, 
João Carlos, eleito pelos traba-
lhadores e aposentados.

Tanto o STIU-DF quanto à 
Associação dos Aposentados e 
Pensionistas da CEB (Asapec) 

derou inconstitucionais as Leis 
3.010/2002 e 3.199/2013 e da-
vam base legal ao benefício dos 
aposentados. A decisão determi-
nou que, dentro de 18 meses, a 
Companhia deveria ofertar um 
novo Plano aos beneficiários, 
nos termos da Lei 9.656/98.

Após o novo regulamento, o 
prazo de adesão dos aposentados 
e pensionistas da CEB ao novo 
plano de saúde passou a ser 24 
de maio. Isso preocupa o STIU-
DF, uma vez que o valor definido 
para a adesão ficou bem acima 
do poder aquisitivo da grande 
maioria dos beneficiários. A en-
tidade sindical estima que cerca 
de 60% dos aposentados e pen-
sionistas podem ficar de fora, 
devido à renda insuficiente para 
custear o plano.

“É muito importante conti-
nuarmos lutando por um plano 
de saúde acessível a todos os 

sendo inviável.
Incluir esses aposentados 

e pensionistas da CEB no novo 
plano de saúde foi uma vitória. 
Mas devido ao valor estipulado 
pela empresa para ter direito 
ao benefício, o que era pra ser 
uma grande conquista pode ter 
um efeito contrário. Isso porque 
a grande maioria daqueles que 
iriam ingressar no plano de saú-
de pode ser excluída por causa 
do poder econômico.

O aposentado Antônio Xavier 
dos Santos faz questão de con-
tinuar com o plano, só não sabe 
se vai conseguir pagar. “Aceito 
contribuir desde que tenha con-
dições para isso”, diz preocupa-
do. 

O plano antigo terminou no 
dia 25 de março devido à deci-
são o Tribunal de Justiça do DF 
e Territórios (TJDFT), que consi-

Entidades lutam por plano de saúde para aposentados e pensionistas da CEB

vêm lutando para construir uma 
alternativa viável para que essas 
pessoas possam ser incluídas ao 
novo plano. 

As lideranças do STIU-DF e 
da Asapec estão se reunindo com 
os deputados distritais com o in-
tuito de viabilizar um fundo de 
subsídio por meio de projeto de 
lei para reduzir o custo do plano 
para os aposentados e pensionis-
tas. 

PLANO DE SAÚDE: Termina no próximo dia 24 o prazo para adesão ao novo plano da CEB.

João Carlos, diretor de Benefícios

“
”

É muito importan-
te continuarmos 
lutando por um 
plano de saúde 
acessível a todos 
os aposentados e 
pensionistas da 
CEB.

A classe traba-
lhadora precisa 
se mobilizar 
novamente e 
fortalecer ainda 
mais a próxima 
greve geral. 

“
”



tem contrato de operação nem 
manutenção. Dessa forma, não 
há trabalhadores da empresa no 
empreendimento. Explica ainda 
que, dependendo da SPE, a par-
ticipação acionária da Eletrobras 
não paga nem a inflação. “Mas é 
preciso avaliar caso a caso para 
que erros gravíssimos não sejam 
cometidos”, pondera.  

Privatizações

Wilson Pinto disse ainda 
que todas as distribuidoras fe-
deralizadas serão privatizadas. 
Segundo ele, a dívida da empresa 
é brutal por causa da má-gestão 
das empresas. “O problema das 
distribuidoras é a gestão, por 
isso perderam as concessões 
e precisarão ser vendidas”, 
aponta. 

A Celg, empresa de distribui-
ção de energia em Goiás, já foi 
vendida em novembro do ano 
passado. A Enel, empresa italia-
na, comprou a Celg por R$ 2,187 
bilhões, dos quais 51% do valor 
vão para a Eletrobras e 49% para 
o governo goiano. No entanto, as 
estimativas iniciais eram de R$ 
8 bi, ou seja, quase 75% a mais 
do que foi arrematado. De acor-
do com um jornal de circulação 
nacional, que na época noticiou 
o leilão, o valor de mercado da 
empresa foi estimado em R$ 4,5 
bilhões. 

Outras seis empresas de dis-
tribuição de energia também 
estão na mira do governo Temer 
para serem privatizadas. São elas 
as empresas do Amazonas, Acre, 
Rondônia, Roraima, Alagoas e 
Piauí. Se a privatização dessas 
empresas se concretizar, cerca 
de 7.500 trabalhadores devem 
aumentar as fileiras de desem-
pregados.

Pereira, cogitava acionar a Justi-
ça se o ACT não fosse cumprido. 
“Nossa proposta sempre foi criar 
um grupo de trabalho para dis-
cutirmos a questão, como prevê 
o ACT. Esperamos que esse com-
prometimento de diálogo agora 
seja de fato mantido e não seja 
uma promessa dita da boca pra 
fora”, adverte. 

Outro ponto que não foi con-
siderado pela direção da empresa 
sobre a reestruturação é a cláu-
sula 7ª do ACT, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade das empresas 
“a não efetuarem demissões em 
massa dos empregados”. Em no-
vembro, Pinto deixou claro que 
um dos focos principais do pro-
cesso seria a redução do quadro.

De acordo com o presidente, 
a única coisa que aconteceu até 
agora foi a redução de 25% de 
todas as funções gratificadas. 
Por outro lado, Pinto pretende 
reduzir em 66% o quantitativo de 
técnicos administrativos efetivos 
das empresas. “Tem mais gente do 
que precisa”, defende. Dos cerca 
de 1.300 trabalhadoras e traba-
lhadores da sede da Eletronorte 
em Brasília, 858 seriam desligados 
da empresa, restando apenas 442, 
se a promessa for mantida.

Dirigentes sindicais discor-
dam. Para eles, melhor seria 

possam saber, de fato, o que está 
sendo planejado. Pois até agora, 
praticamente tudo está sendo tra-
tado de forma sigilosa, o que dá 
margem a especulações e boatos.  

Desde que anunciou a reestru-
turação da empresa, em meados 
de novembro de 2016, Pinto 
vinha conduzindo o processo 
sem nenhuma transparência e 
diálogo com a categoria, inclusive 
contrariando o ACT, que garante 
a participação dos trabalhadores 
por meio de comissão de repre-
sentantes, como prevê a cláusula 
6ª. “As empresas garantirão 
a participação das entidades 
sindicais durante os estudos e 
implementação dos processos 
de inovações tecnológicas que 
determinem racionalização dos 
trabalhos, bem como modifica-
ções das atividades”.

A reestruturação, do jeito 
que vinha sendo feita, também 
fere a cláusula 8ª, que prevê o 
comprometimento das empresas 
em “discutir previamente com os 
sindicatos eventuais alterações 
nas Normas Internas incorpora-
das aos contratos individuais de 
trabalho dos empregados”.

Antes da reunião com a dire-
ção da empresa, o secretário de
Energia da Federação Nacional 
dos Urbanitários (FNU), Fernando

ouvir os técnicos das empresas, 
verificar se realmente há exce-
dentes. “Não sabemos se de fato 
há excesso de trabalhadores, pois 
nenhum estudo foi apresentado. 
O que sabemos é que algumas 
áreas têm carência de pessoas. 
Vale lembrar que recentemente ti-
vemos dois PDVs e essas vagas não 
foram preenchidas por meio de 
concurso público”, destaca Victor 
Frota, diretor do STIU-DF. Só em 
2013, 4.227 empregados foram 
desligados do grupo Eletrobrás.

SPEs a venda

Desde 2004, quando entrou 
em vigor a lei 10.848, a expansão 
do setor elétrico ocorre por meio 
de Sociedades de Propósito Espe-
cífico (SPEs), que são consórcios 
entre empresas. Algumas delas 
privadas. No caso de Belo Mon-
te, por exemplo, a Eletronorte 
tem 19,98% de participação no 
empreendimento. Eletrobras tem 
15%, Chesf 15%, Petros 10%, 
Neoenergia 10%, outros 30,02%.

Em 13 anos de expansão do 
setor, a Eletrobras adquiriu par-
ticipação em 178 SPEs. Segundo 
o presidente Wilson Pinto, a 
empresa vai se desfazer de todas. 
Mas na avaliação do engenheiro e 
diretor de base do STIU-DF, Íkaro 
Chaves, seria um grande equívoco 
vender todo esse a ativo. Segundo 
ele, muitas SPEs dão prejuízos, é 
verdade. Mas é preciso considerar 
que alguns desses empreendimen-
tos são altamente estratégicos 
para o País. “O correto seria 
fazer um estudo para se desfazer 
apenas das SPEs que não agregam 
do ponto de vista financeiro, tec-
nológico e de participação efetiva 
das estatais nem para o desenvol-
vimento nacional”, avalia. 

Íkaro destaca também que 
em muitas SPEs, a Eletrobras não 
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SEtOR ELÉtRiCO

REEStRutuRAÇãO: Presidente da Eletrobras quer vender todas as SPEs do setor elétrico.

Eletrobras quer demitir 66% dos técnicos administrativos das empresas
Até agora, a reestruturação 
na Eletrobras reduziu 25% de 
todas as funções gratificadas. 
Por outro lado, a direção da 
empresa pretende reduzir em 
66% o quantitativo de técni-
cos administrativos efetivos 
das empresas. “Tem mais 
gente do que precisa”, alega o 
presidente da Holding, Wilson 
Pinto. Se a medida for imple-
mentada na Eletronorte, mais 
de 850 trabalhadores e traba-
lhadoras podem ficar desem-
pregados.

Só depois do Coletivo Nacional 
dos Eletricitários (CNE) trocar 
a estratégia e se reunir com o 
ministro de Minas e Energia, a 
direção da Eletrobras mudou a 
postura autoritária e arrogante e 
decidiu abrir um canal de comuni-
cação com as lideranças sindicais 
que representam a categoria ele-
tricitária em todo o País. O dire-
tor de Administração Alexandre 
Aniz e o presidente Wilson Pinto 
receberam os sindicalistas para 
uma conversa no dia 18 passado, 
oportunidade em que trataram 
dos impasses decorrentes da re-
estruturação da empresa.

Na reunião, Aniz e Pinto se 
comprometeram em cumprir o 
ACT e disseram que vão estabele-
cer agendas mensais para discutir 
a implementação do Centro de 
Serviço Compartilhado (CSC). O 
presidente admitiu a falta de di-
álogo com a categoria e assumiu 
que não explicou o CSC. Pelo que 
antecipou na reunião serão qua-
tro CSC. Um no Rio de Janeiro, um 
em Florianópolis, um em Brasília 
e outro em Recife.

A direção da empresa disse 
ainda que vai encaminhar a pro-
posta de reestruturação ao CNE

para que os dirigentes sindicais 

”

O que sabemos é 
que algumas áreas 
têm carência de 
pessoas. Recen-
temente tivemos 
dois PDVs e essas 
vagas não foram 
preenchidas com 
concurso público.

“ O correto seria 
fazer um estudo 
para se desfazer 
apenas das SPEs 
que não agregam 
do ponto de vista 
financeiro e tecno-
lógico.

“
”Victor Frota, diretor do STIU-DF. Íkaro Chaves, diretor do STIU-DF.

Dirigentes sindicais do CNE se reúnem com presidente da Eletrotrobras.

Esperamos que 
esse comprome-
timento de diá-
logo agora seja 
de fato mantido 
e não seja uma 
promessa dita da 
boca pra fora.

“
”



Com o cenário nacional 
roubando a cena, e também 
nossos direitos, esquecemos 
de olhar para o nosso quin-
tal. Na capital federal falta 
de tudo. Transporte, saúde, 
infraestrutura, educação, 
segurança, nenhuma delas foi 
priorizada pelo atual gover-
nador. Somente com uma 
intensa mobilização popular 
nas ruas é possível reverter 
esse quadro de retrocessos 
que destrói os direitos sociais 
a duras penas conquistados.

A crise política nacional afe-
tou os vários estados brasileiros 
de maneiras e graus diferentes, 
independente das suas configura-
ções sociais e econômicas. Infeliz-
mente, o que já está ruim pode, 
sim, ficar pior. É o que acontece 
na capital federal. 

Reflexo de uma política de 
austeridade, a classe trabalhadora 
em Brasília amarga com a condu-
ta e o descrédito do governo da 
cidade.

Há um imenso descompasso 
entre as promessas de campanha 
do atual governador, Rodrigo 
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viSãO DO Stiu-Df

CRiSE: A classe trabalhadora amarga com a conduta e o descrédito do governo da cidade.

Sem gestão, Brasília caminha para um futuro incerto

A Reforma da Previdência e os (d)efeitos nas Aposentadorias Especiais do RGPS
A reforma 

da Previdência 
está longe de 
ser adequada 
para os traba-
lhadores e me-
nos ainda para 

aqueles inseridos na categoria 
denominada de “aposentado-
rias especiais” - trabalhadores 
expostos a agentes nocivos à 
saúde ou à integridade física, 
durante 15, 20 ou 25 anos, a 
depender do agente nocivo 
(quanto mais desgastante for 
a atividade laboral executa-
da pelo segurado, menor será 
o tempo de serviço necessário 
para o mesmo se aposentar). 
Também deixa de considerar, 
adequadamente, a situação di-
ferenciada dos trabalhadores 
com deficiência.

Embora sejam mantidos, 

com a PEC 287, critérios dife-
renciados, a situação para esse 
contingente se agravará. Para 
a concessão da aposentadoria 
especial será necessário atingir 
pelo menos a idade de 55 anos 
e 20 anos de contribuição. Em 
outras palavras haverá aumento 
de 10 anos na idade de aposen-
tadoria com relação aos demais 
trabalhadores (que pela PEC será 
de 65 anos) e em 5 anos o tem-
po de contribuição (que pela PEC 
será de 25 anos). 

Também serão excluídas as 
atividades de risco, mantendo-
se apenas aquelas que efetiva-
mente causem prejuízos à saúde. 

Ao menos três pontos não 
escapam às críticas. Em uma de-
las, o segurado irá trabalhar por 
mais tempo sob a presença de 
agentes nocivos. Supondo um 
segurado comece a trabalhar em 

atividade especial aos 20 anos, 
para ter uma aposentadoria terá 
que trabalhar por mais 35 anos, 
haja vista poder se aposentar 
com 10 anos a menos (supondo 
a idade mínima de 65 anos) e ao 
menos 20 anos de contribuição. 
Para casos onde o risco é mais 
elevado, como, por exemplo, 
um trabalhador em minas de 
subsolo, que pelas regras atu-
ais deveria trabalhar/contribuir 
por apenas 15 anos, a situação 
é agravada e terá que trabalhar 
ainda por mais tempo. 

Outro problema, para os inse-
ridos na Aposentadoria Especial, 
está no fato de que embora pos-
sam trabalhar por menos tempo 
para se aposentar, também re-
ceberão um valor de benefício 
menor. Na PEC, a “aposentado-
ria comum” terá um “ponto de 
partida” de 76% (51% + 25 anos 

contribuição), ao passo que na 
“Especial” será de 71% (51% + 
20 anos).  

Um terceiro ponto, de suma 
importância, é o fim da ativida-
de de risco à integridade física. 
Sob as condições postas pela 
PEC, um trabalhador da CEB, por 
exemplo, terá que trabalhar até 
os 65 anos.  Se os profissionais 
que trabalham em atividades ou 
operações com instalações ou 
equipamentos elétricos energi-
zados em alta tensão, baixa ten-
são no sistema elétrico (portaria 
1.078), têm direito ao adicional 
de periculosidade, porque lhes 
tirar a regra atual de aposen-
tadoria com tempo menor de 
atividade laboral? (25 anos de 
atividade, sem o Fator Previden-
ciário e sem a exigência de idade 
mínima para se aposentar)

Definitivamente essa não é 

uma reforma feita para o tra-
balhador brasileiro. Não res-
peita as especificidades de 
gênero, as diferenças de clien-
tela, as desigualdades e condi-
ções tão específicas para cada 
tipo de aposentadoria. Antes 
de se pensar em reforma, inú-
meros problemas deveriam ser 
revistos. A saúde do trabalha-
dor, principalmente após os 50 
anos, geração de empregos for-
mais acima do salário mínimo, 
redução da informalidade são 
alguns exemplos. Essa é uma 
reforma que beneficia uma 
minoria, com interesses mui-
to distantes dos reais anseios 
da população. Ao trabalhador 
cabe o legítimo e urgente de-
ver de continuar a lutar pelos 
seus direitos.

Rollemberg, e sua concretização. 
Em todas as áreas, seja transpor-
te, saúde, infraestrutura, educa-
ção, segurança, nenhuma delas 
foi priorizada. No transporte, o 
aumento das tarifas, que viola 
o direito de ir e vir e o direito 
à cidade, tornando inacessível a 
mobilidade da população, deve-
ria ser investido na melhoria ou 
expansão da frota, no entanto, 
o que vemos é a precariedade do 
serviço, a propósito, privado. 

*Juliano Musse é técnico do Dieese e espe-
cialista em Direito Previdenciário. 

Pelas ruas, asfaltos esbura-
cados, que se desfazem a cada 
chuva. Na educação, o fechamen-
to das poucas creches públicas 
por falta de pagamento. Greves 
sem fim por não cumprir acordos 
firmados com os trabalhadores 
e trabalhadoras. Na segurança o 
aumento de furtos a pedestres e 
veículos traz uma sensação maior 
de insegurança à população. 

Com o cenário nacional rou-
bando a cena, e também nossos 

direitos, esquecemos de olhar 
para o nosso quintal. De acordo 
com informações da Pesquisa 
de Emprego e Desemprego no 
Distrito Federal, do Dieese, em 
fevereiro, o número total de 
desempregados foi estimado em 
322 mil, ou seja, cerca de 20% da 
população economicamente ativa 
está fora do mercado de trabalho. 

Além disso, o número de co-
missionados sobe a cada dia, em 
detrimento dos inúmeros concur-
sados já aprovados e esperando 
seu momento de ingressar nos 
órgãos para os quais prestaram 
o concurso. 

O projeto de lei 1.186/2016 
que permite a contratação de 
organizações sociais, conhecidas 
como “OS”, para atuar na área 
da saúde caminha a passos ace-
lerados. A medida nada mais é 
do que a terceirização do setor, 
como ocorreu em outros estados 
e os resultados tem se mostrado 
desastrosos. 

Enquanto participamos ativa-
mente das lutas pela manutenção 
dos nossos direitos, o governo do 
Distrito Federal, propõe a terceiri-
zação da saúde com o fechamento 

de unidades de saúdes nas regiões 
administrativas, altera a forma de 
atendimento nos postos de saúde, 
sobrecarregando ainda mais os 
hospitais públicos que já possuem 
um atendimento precário. 

Do jeito que está serão quatro 
anos de um discurso que apenas 
alardeia não ter condições de 
fazer nada por falta de recursos, 
que não dialoga com a classe tra-
balhadora. Um governo de pouca 
ou nenhuma ação e expressão. 
Um governo sem gestão que abre 
as portas para um futuro incerto. 

Somente uma intensa mobi-
lização popular, com os movi-
mentos sociais e a população nas 
ruas será possível reverter esse 
quadro de retrocessos que destrói 
os direitos sociais a duras penas 
conquistados.

Por Juliano Musse*

Com o cenário 
nacional rou-
bando a cena, e 
também nossos 
direitos, esque-
cemos de olhar 
para o nosso 
quintal.

OPINIÃO

“
”
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Ganhar a opinião pública 
para esvaziar a legislação 
trabalhista. A princípio, não 
parece uma missão fácil, 
mas é exatamente isso que o 
governo Temer e seus aliados 
estão fazendo, ao dar decla-
rações que desqualificam a 
Justiça do Trabalho.

Desqualificar a Justiça do 
Trabalho. Essa tem sido a tôni-
ca do governo, parlamentares 
da base aliada, de ministros 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) e por incrível que pareça, 
até o presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST). O 
objetivo está claro, conquistar 
uma parcela da opinião pública 
para que dessa forma os mo-
vimentos sociais, sindicais e a 
classe trabalhadora não consi-

gam resistir aos retrocessos que 
estão colocados no Congresso, 
como a reforma trabalhista, que 
altera mais de 100 dispositivos 
da CLT para retirar direitos das 
trabalhadoras e trabalhadores.

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM
-RJ), disse recentemente que “a 
Justiça do Trabalho nem deveria 
existir”. Responsável pela elabo-
ração da pauta diária da casa, ele 
articula, semanalmente, junto 
com Temer, a aprovação da refor-
ma trabalhista e previdenciária.

Em tom mais debochado, o 
empresário e ministro da Saúde, 
Ricardo Barros (PP-PR), falou 
que tem “alergia à Justiça do 
Trabalho”. Antes de assumir o 
ministério ele foi o relator de 
proposta que virou lei e retirou 
90% dos recursos para investi-

mentos na Justiça do Trabalho.
Poucos dias após assumir a 

presidência da Justiça do Traba-
lho, Ives Gandra Filho, indicado 
de FHC, defendeu a flexibiliza-
ção da legislação trabalhista, o 
que na prática significa retirar 
direitos. Disse ainda que “a 
Justiça do Trabalho é muito 
paternalista”. Como chefe do 
Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), Gandra foi ao Congresso 
pedir a retirada de todas as ma-
térias de interesse da Justiça do 
Trabalho.

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Gilmar 
Mendes, foi além. Disse que “o 
TST tem uma concepção de má 
vontade com o capital”. Declarou 
também que a “Justiça do Tra-
balho é um laboratório do PT”.

Na avaliação do advogado 

Estratégia do governo é retirar o máximo de direitos possível

trabalhista Ulisses Borges, o 
que está por trás desses ataques 
desqualificando a Justiça do Tra-
balho é, na verdade, o esvazia-
mento da legislação trabalhista. 
Ele explica que esse tem sido um 
fenômeno globalizado.

“Por enorme pressão do gran-
de capital, isso tem acontecido 
em vários países. Mas pratica-

mente todos que fragilizaram a 
legislação trabalhista hoje estão 
em situação bastante complica-
da. Basta ver as manifestações 
de rua em Portugal, Argentina e 
principalmente na França, onde 
os desempregados em situações 
calamitosas estão radicalizando 
com protestos bastante violen-
tos”, aponta. 

Praticamente 
todos os países 
que fragiliza-
ram a legislação 
trabalhista, hoje 
estão em situ-
ação bastante 
complicada.

“
REtROCESSO: Os ataques a Justiça do Trabalho querem, na verdade, fragilizar a legislação trabalhista.

”

Desde 95, a categoria ele-
tricitária, por força de lei, é 
obrigada a conviver com uma 
realidade mórbida. Com a ter-
ceirização das atividades fim, 
centenas de trabalhadores 
vão a óbito todos os anos. De 
cada dez pessoas que morrem 
no setor elétrico, oito são 
terceirizados.

Comemorada pelo governo 
Temer e empresários, a aprova-
ção do PL 4.302 – que possibilita 
a terceirização irrestrita e regu-
lamenta o trabalho temporário 
– também foi bastante criticada 
por especialistas, juízes do Tra-
balho e pelas Centrais Sindicais.

Governo e empresários apos-
tam na tese de que a medida 
reduzirá o desemprego, que al-
cança a marca recorde de 13,7%, 
atingindo 14,2 milhões de brasi-
leiros, segundo o IBGE. Se de um 
lado a terceirização tiver êxito e 
reduzir os índices de desempre-
gados, o que não é certo, por 
outro, esses terceirizados rece-
berão salários menores. Somada 
a reforma trabalhista, caso apro-
vada, os prejuízos serão ainda 

Concursos públicos ficam praticamente inviáveis com a terceirização
piores.

Em via de regra, a terceiri-
zação era regulamentada pela 
Súmula 331 do Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST), que per-
mitia terceirizar as atividades 
meio, como serviços de limpeza 
e manutenção, que não estavam 
ligadas diretamente ao objetivo 
principal da empresa. 

Agora, com o PL 4.302 apro-
vado e sancionado por Temer, a 
terceirização pode ser irrestrita, 
ou seja, também na atividade 
fim. Isso tanto no setor privado 
quanto no público. Dessa forma, 
um hospital ou uma escola po-
derão contratar médicos e pro-
fessores terceirizados, em vez de 
fazer concurso público.

No setor elétrico, a terceiri-
zação na atividade fim vem tra-
zendo problemas gravíssimos. No 
início do governo FHC, em 1995, 
quando foi aprovada a Lei 8.987, 
que permitiu a terceirização ir-
restrita nos serviços concessio-
nários, o número de acidentes 
de trabalho e vítimas fatais só 
aumenta.

Estudo do Dieese “Terceiri-
zação e morte no trabalho: um 

olhar sobre o setor elétrico brasi-
leiro” revela que mais da metade 
da força de trabalho no setor é 
de terceirizados. Segundo a pes-
quisa, a quantidade de mortos 
entre terceirizados é quatro ve-
zes e meia maior do que entre os 
efetivos.   

Dados da Fundação Coge con-
firmaram o alto índice de mortes 
em decorrência da terceirização 
no Brasil. Segundo levantamen-
to, 77% dos óbitos no ambiente 
de trabalho no Brasil são de ter-
ceirizados.     

“A experiência da terceiri-
zação no setor elétrico é uma 
tragédia. Há mais de 15 anos es-
tamos criticando esta realidade 
mórbida. De cada dez trabalha-
dores que morrem praticamen-
te oito são terceirizados. Isso é 
inadmissível. E não é por falta 
de alertas nem de críticas, mas 
porque somos constantemente 
ignorados pelos governos”, des-
taca a diretora do STIU-DF, Fa-
biola Antezana. 

Com a aprovação da ter-
ceirização irrestrita, essa re-
alidade deve se expandir em 
várias atividades profissionais. 

tERCEiRiZAÇãO: Medida é irrestrita e poderá ser implementada nas áreas fins do setor privado e público.

Contrato temporário: passa de 90 dias para seis meses, 
prorrogáveis por mais 90 dias. Podendo ainda ser estendi-
do por meio do ACT da categoria.

Direitos: são os mesmo previstos na CLT, embora os 
salários dos terceirizados são sempre menores do que 
dos trabalhadores efetivos. Se a reforma trabalhista for 
aprovada, aí sim será o fim de direitos históricos como fé-
rias e adicional, 13º salário, FGTS, previdência, auxílio ma-
ternidade, entre outros. Isso porque o empregador poderá 
contratar o empregado como CNPJ.

ACT: os direitos não previstos em lei, como vale-refei-
ção, assistência-médica e odontológica, que são definidos 
em convenção coletiva de cada categoria, não valerão 
para os terceirizados.

Quarteirização: as empresas terceirizadas poderão 
contratar outras empresas para  reduzir ainda mais os sa-
lários dos trabalhadores. 

Direito de greve: praticamente deixa de existir, uma vez 
que o empregador poderá contratar trabalhadores tempo-
rários.  

Responsabilidade: o trabalhador terceirizado só pode-
rá cobrar na Justiça por direitos trabalhistas da empresa 
contratante quando a terceirizada não tiver dinheiro ou 
bens para arcar com o pagamento da rescisão.

fLEXiBiLiZAR

Advogado trabalhista Ulisses Borges

O QUE MUDA PARA PREJUDICAR 
A CLASSE TRABALHADORA
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Próximos do centro do poder, 
artistas musicais de vários 
gêneros ganharam a cena 
nacional produzindo música 
com conteúdo de qualidade.

Existem músicos que acredi-
tam que o microfone deve ser 
usado como uma ferramenta 
para alertar a humanidade so-
bre questões que atormentam 
suas mentes. Eles transformam 
os espetáculos e os discos em 
“panfletos” para divulgarem seus 
ideais. Quando a sintonia bate 
entre as canções e a letra, trans-
formam-se em um fio condutor 
para o ouvinte levantar e agir.

E por esse motivo, durante o 
período da ditadura militar no 
Brasil, de 1964 a 1985, as músi-
cas passavam pela aprovação dos 
militares e muitos discos tiveram 
faixas arranhadas, impossibili-
tando a audição das faixas con-
sideradas subversivas. Isso fez 
com que muitos fizessem com-

LER
A LUTA DO SéCULO

O livro, do jornalista Nor-
man Mailer, é escrito de uma 
maneira que te leva para den-
tro da cena. É aquela leitura 
em que você não quer ser 
interrompido. A saga narra os 
preparativos e a luta de boxe 
entre Mohamed Ali (também 
conhecido por Cassius Clay) 
e George Foreman, em 1974.  
Essa não foi apenas mais uma 
luta, significava o confronto 
entre o conservadorismo 
americano e a luta pelos dire-
itos dos negros naquele país. 
Mohamed se recusou a se alis-
tar no exército americano e ir 
lutar no Vietnam, alegando 
motivos religiosos. Por esse 
motivo, acabou perdendo 
sua licença de boxeador por 
quase 4 anos.  

n FRANÇA
O primeiro de maio e as eleições na França foram marcados por 
protestos e confrontos entre manifestantes e a força policial 
françesa. Milhares de pessoas protestaram contra as reformas 
trabalhistas e os retrocessos que estão colocados para retirar 
direitos da população em plenas eleições presidenciais no país. 
As manifestações, principalmente contra a candidatura de Je-
an-Marie Le Pen, representante da extrema direita, surtiram 
efeito e o centrista Emmanuel Macron venceu o pleito em se-
gundo turno com 65,9% dos votos válidos. A eleição ocorreu 
no domingo (7) e Macron toma posse sete dias depois.  

n VENEzUELA 

Oito países latinos americanos denunciam o aumento da vio-
lência policial na Venezuela.  Após o numero de mortos subir 
para 35, nos protestos contra o governo, Argentina, Brasil, 
Colômbia, costa rica, Honduras, Guatemala, México e Paraguai, 
condenaram o uso excessivo da força por parte dos policiais 
venezuelanos. Eles pediram para que o governo respeite os 
direitos dos cidadãos. Costa Rica chegou a retirar sua embai-
xadora, Ana Patrícia Villalobos, do país.

n USA
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer que a pri-
são do fundador do WikiLeaks, Julian Assange seja prioridade. 
Trump  luta contra o vazamento de informações, consideradas 
“sensíveis” e divulgadas pelo site. Washington elabora a acusa-
ção visando à detenção de Assange. Nos EUA ele é acusado de 
ter vazado informações militares sigilosas sobre a invasão dos 
no Iraque. O caso voltou a tona por que Rússia e o site estão 
sendo acusados de terem beneficiado a campanha de trump.

O QuE vAi PELO MuNDO

posições de duplo sentido para 
conseguir falar o que queriam, 
basta lembrar da canção Cálice, 
de Chico Buarque de Holanda, 
para driblar a censura imposta 
pelos militares.

Um pouco antes do fim desse 
período, devido a explosão das 
bandas de rock nos anos 80, 
Brasília ficou conhecida como 
a capital do rock de protesto. 
Daqui saíram nomes como Plebe 

Rude, Legião Urbana, Capital 
Inicial e o embrião do Paralamas 
do Sucesso. 

Certa vez, Paulo Cesar cascão, 
ex-baterista do Detrito Federal, 
disse em uma entrevista à Folha 
de São Paulo que o rock de Bra-
sília é o mais politizado e o mais 
vinculado à realidade do País.

No entanto, nem só de rock 
vive a capital. Daqui surgiram 
grupos de rap de extrema impor-

n GOIANIA
Durante a greve geral do dia 28 de abril,  em Goiânia, o mani-

festante Mateus Ferreira da Silva, ficou gravemente ferido 
após ser atingido por golpes de cassetete. O Trabalhador teve 
parte do crânio destruído e ficou em estado gravíssimo. O 
agressor, o capitão da PM, Augusto Sampaio, disse que fez 
apenas a coisa certa. Os treinamentos militares proíbem o uso 
de golpes de cassetetes no crânio, virilha, espinha e esterno, 
a não ser quando representa risco para vida do policial, o que 
não era o caso.

 

n CONGRESSO NACIONAL

A bancada ruralista corre para garantir que os direitos dos 
trabalhadores do campo também caiam por terra. O deputado 
federal  Nilson Leitão (PSDB-MT) entregou o projeto 6442/2016, 
onde os camponeses trocariam a mão de obra por casa e comida. 
Outros pontos mostram a vontade dos ruralistas em  transformar 
o trabalhador em escravo, como o ponto do projeto que aumenta 
de 12 para 18 dias de trabalho ininterruptos e a legalizão da 
venda integral das férias.

n CONGRESSO NACIONAL II

Cerca de 4000 indígenas estiveram em Brasília para protestar 
contra a redução dos direitos. Existem alguns projetos tram-
itando na casa que são prejudiciais a eles, como a transmissão 
para o congresso da responsabilidade nas demarcações de 
terras; autorização de  atividades agropecuárias dentro de ter-
ritórios indígenas e a exploração de recursos minerais dentro 
das reservas. Os manifestantes foram recebidos, pelos policiais 
legislativos, com bombas de gás.

O QuE vAi PELO BRASiL

tância para o cenário brasileiro 
como Gog e Câmbio Negro. Este 
último criou uma música a partir 
da declaração de uma mulher, 
que chamou os negros de sub
-raça. A declaração é o nome do 
primeiro disco e a introdução da 
música fala sobre a discrimina-
ção racial no Brasil.

Outro estilo feito aqui na 
capital, que revelou grandes 
nomes, foi o reggae. A banda 
Natiruts é aclamada pela qua-
lidade musical e as suas letras 
abordam temas que vão desde 

fatos históricos das lutas da 
sociedade brasileira ao racismo.

Seja qual for o seu estilo pre-
ferido, a música, considerada de 
protesto, tem o poder de fazer 
pensar sobre o que está errado 
na sociedade e munir o cidadão  
de energias para que possa in-
terferir por um mundo melhor, 
onde todos possam ter uma  vida 
digna. E nesse ponto, os músicos 
brasilienses continuam produ-
zindo muita coisa de qualidade, 
talvez por estarem tão próximos 
ao centro do poder.

A música consciente feita no Df


