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Nossa luta já começou!
década de 1990, justificou que as privatizações do seu governo resolveriam
o problema da dívida brasileira. Mais.
FHC afirmou que com a venda de
empresas como a Vale do Rio Doce, e
a entrega de todo o setor de telecomunicações nacional, o Brasil poderia investir em saúde, educação e segurança.
Agora pense: o que foi feito por
FHC nessas áreas? A dívida pública
encolheu? Investiu-se mais em áreas
fundamentais para o povo brasileiro?
A resposta é não! Então, por que insistir na entrega do patrimônio público? Existe outro caminho?
Do lado de quem pensa que as estatais são ferramentas para garantir o desenvolvimento e a soberania, a resposta
é sim. E não estamos falando apenas de
nós. Você sabia que dezenas de países,
entre eles potências como Alemanha,
Espanha e França estão reestatizando
seus serviços essenciais como saneamento, transporte e energia?
Por isso, o Sindieletro está lançando a campanha “Privatização não
vale!”. E os motivos, nós explicamos
aqui: privatização não vale a pena para
os consumidores, que sofrem com aumento das tarifas e os serviços ruins.
Privatização não vale a pena para os
trabalhadores (as), que amargam com
as demissões, o trabalho precarizado e

N

os últimos meses, o Governo
Federal e diversas administrações estaduais trouxeram à tona um
debate extremamente relevante para a
sociedade: as privatizações. Em nível
nacional, Bolsonaro e Guedes ameaçam vender tudo. Em Minas, Zema
colocou na mira a Cemig, Copasa,
Codemig, entre outras estatais.

Mas por que vender empresas públicas lucrativas como a Cemig e a
Copasa? Ou gigantes internacionais
como o caso da Petrobras? Para os ‘entreguistas’, as privatizações são o caminho para a eficiência, o crescimento
e a geração de empregos e serviços de
qualidade. Mas será mesmo?
Fernando Henrique Cardoso, na

a retirada de direitos.
Da mesma forma, a privatização
não vale para o povo, que sofre com
tragédias como as de Mariana e Brumadinho, causadas pela negligência e
pela busca irresponsável do lucro acima de qualquer coisa.
Não vale para o conjunto do Estado brasileiro, que abre mão da gestão soberana sobre a água, a energia,
o petróleo e os serviços essenciais em
troca de migalhas do capital internacional. Lembre-se, a privatização só
interessa para o mercado financeiro e
para quem quer explorar o povo para
gerar lucro.
“Na atual conjuntura, seria irresponsável de nossa parte dissociar
a resistência à tentativa do governo
Zema de privatizar a Cemig, de outras
iniciativas em outros estados e no Governo Federal”, avalia Jefferson Silva,
coordenador geral do Sindieletro.
“A nossa luta deve ser por um estado forte, garantidor dos direitos fundamentais do povo, com justiça social
e distribuição de renda, coisa que só
é possível com empresas públicas fortalecidas”, afirma. “Unidade, coerência
e luta conjunta contra todas as tentativas de entrega do nosso patrimônio,
essa é a nossa proposta. Privatização
não vale!”, completa.
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Como andam as principais ações
judiciais movidas pelo Sindieletro
São tantas siglas, Instâncias, Varas, recursos, agravos de instrumentos, que uma ação pode demorar
anos para ser julgada. E isso gera apreensão e dúvida nos eletricitários que cobram na justiça seus
direitos e moveram ação contra a Cemig. Abaixo relacionamos a situação atual de várias ações
judiciais coletivas movidas pelo Sindieletro.
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Base de cálculo da
periculosidade

Em abril o processo principal foi julgado no Tribunal Superior
do Trabalho (TST) e retornará ao Tribunal Regional do Trabalho
(TRT) onde também será julgado, desta vez, sobre valores que envolvem a Forluz e periculosidade, a partir de dezembro de 2012.
Está em fase de execução provisória para a apuração dos valores
e identificação dos eletricitários que têm direito, ou seja, os trabalhadores que receberam a periculosidade entre setembro de 2009 a
dezembro de 2012 e que não possuam outra ação na justiça cobrando
o mesmo direito.

Divisor 200 para
cálculo de horas extras

Processo está em fase de execução definitiva para apuração dos
valores. O juiz designou um perito contábil.

Quitação plena PDVP

O TRT confirmou a sentença da 5ª Vara que, no dia 24 de abril,
proibiu a Cemig de usar a Cláusula da quitação plena no PDV. A decisão beneficia todos os eletricitários da base territorial do Sindieletro. A empresa ainda pode recorrer ao TST.

Adicional noturno

Julgada procedente nas 1ª e 2ª instâncias. Em fevereiro de 2018
o TST reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar
os reflexos do adicional nas contribuições da Cemig para a Forluz e
determinou o retorno da ação para a Vara de origem. A Cemig apresentou novo recurso no TST.

Reflexo sobreaviso no
DSR

Solicitação considerada procedente em 1ª e 2ª instâncias. Em fevereiro o TST negou Agravo de Instrumento à Cemig (recurso contra decisões anteriores à sentença do juiz).

Base de cálculo da
hora extra

Procedente em 1ª e 2ª instâncias. Cemig recorreu ao TST. O processo esta em fase de execução provisória na Vara de origem, para
identificação dos beneficiados e para a apuração prévia dos valores
devidos.
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0010145-32.2016.5.03.0007

Adicional de insalubridade cumulado
com a periculosidade

Parcialmente procedente em 1ª instância. Desde maio de 2018
está parado no TRT onde aguarda uniformização de jurisprudência.
A sentença abrange o período de fevereiro de 2011 em diante e
beneficia os eletricitários que atuaram na rede subterrânea da Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

0011290-36.2015.5.03.0112

Ação do seguro de
vida em grupo

Improcedente em 1ª e 2ª instâncias. Desde fevereiro de 2019 está
no TST que vai julgar o recurso impetrado pelo Sindieletro.

PPP Rede subterrânea

O TST concordou com a defesa do Sindieletro e anulou todas as
decisões de 1ª e 2ª instâncias que consideraram a ação improcedente.
Desta forma, o processo retornou a sua fase inicial na primeira instância.

0010494-35-2016-503-0007

Retificação de PPP

Considerada infundada em 1ª e 2ª Instâncias. Em março de 2019,
o Sindieletro entrou com recurso no TST. A ação envolve os trabalhadores da ativa que tiveram o contrato de trabalho suspenso e os
aposentados que foram expostos a tensões superiores a 250 volts.
O Sindieletro argumenta que esses trabalhadores têm direito ao
PPP, uma vez que o uso de EPI ou EPC, de acordo com a Legislação
previdenciária, não elimina os riscos envolvidos nas atividades.

0011185.05.2015.5.03.0033

Base de cálculo periculosidade – Sá Carvalho

A ação foi considerada procedente em 2ª instância e aguarda julgamento no TST.

0010976-53.2016.5.03.0113

Sobreaviso e Adicional noturno
– Divisor de horas

Procedente em 1ª e 2ª instâncias. Aguarda julgamento no TST.

13512-101995.401.3800

Expurgos inflacionários do FGTS

Em fase de execução definitiva, não cabe mais recurso. A sentença
condenou a Caixa Econômica Federal a aplicar a variação do Índice
de Preços ao Consumidor (IPC) sobre os saldos das contas vinculadas
ao FGTS, de janeiro de 1989 a abril de 1990. O banco foi notificado
em março e aguarda envio dos nomes para fazer a recomposição dos
valores. A sentença vale para os eletricitários que não entraram com
ação individual.

0009966-44.1995.4.01.3800

Expurgos inflacionários FGTS
- Ação do antigo
Sindelt

A sentença foi cumprida pela Caixa Econômica Federal. Caso seja
identificado trabalhador que ainda não recebeu os expurgos, a CEF
poderá ser novamente intimada para fazer o pagamento.

0002280-89.2014.5.03.0180
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O dia das mães e a história de
um Brasil quase sem pais
A coluna “Nós, diversos” estreia no Chave Geral com o objetivo de trazer a público múltiplas vozes. Aqui o eletricitário à
frente da Secretaria da Igualdade
Racial fala. O representante da
Secretaria LGBT fala também.
A responsável pela Secretaria da
Mulher Trabalhadora fala e todos os leitores também falam.
Vamos falar sobre nós, sobre
as pessoas que conhecemos e
sobre os desafios para uma vida
onde todos tenham voz e direito
a uma existência segura e respeitada.
A Secretaria da Mulher Trabalhadora assume a tarefa de
debater e enfrentar as desigualdades sutis ou explícitas. A pasta
é conduzida por mim, uma eletricitária que, depois de cinco
anos como eletricista e 15 como
projetista das redes subterrâneas
da Cemig, coordena a criação do
Coletivo de Mulheres para ampliar as ações e debates sobre o
machismo diário que as mulheres enfrentam na empresa e no
mundo.
A Secretaria LGBT visa informar, orientar e apoiar a todos
os envolvidos nesse grupo formado com base na diversidade da
orientação e identidade sexual.
O eletricitário Well Coelho lidera o trabalho que busca orientar
aqueles que precisam de ajuda
quer seja devido ao preconceito,
às dificuldades em se aceitaram
ou outras questões relacionadas.
Nosso objetivo é informar por

meio de palestras e artigos que
irão esclarecer o que é a condição
LGBT de acordo com as mais
recentes pesquisas científicas.
Da mesma forma, através da
Secretaria de Igualdade Racial, o
Sindieletro entra no debate sobre
as políticas públicas e o desafio
para a promoção da igualdade
racial, incentivando a construção
de uma sociedade de homens e
mulheres livres de quaisquer preconceitos.
Os interessados em enviar
pautas ou debater sobre esses assuntos poderão entrar em contato nos e-mails no fim da página.
Nossa voz
Com a nossa estreia tão próxima do Dia das Mães, não poderíamos deixar de falar da ligação
direta entre a maternidade e a
cultura machista que historicamente encobre o abandono paterno no Brasil.
Segundo o Censo 2010, em
37,3% dos domicílios do país as
mulheres são as responsáveis pelo
sustento da família. Desse total
de lares mantidos por mulheres,
87% têm filhos ou enteados, mas
não contam com a presença do
cônjuge (seja marido ou companheiro).
Segundo o mesmo levantamento, entre homens responsáveis pela família (62.7%), não
chegam a 2% os que cuidam dos
filhos sem a figura da mãe ou
madrasta em casa.
Outras pesquisas oficiais de-

“

Levantamento do
Conselho Nacional
de Justiça de 2011
aponta que há 5,5
milhões de crianças
brasileiras sem o nome
do pai na certidão
de nascimento. Essa
“epidemia do abandono
paterno” é prova de
que a desigualdade
que vivemos é algo
estatístico e real, mas
o assunto ainda não é
tratado com seriedade
pelos órgãos públicos”.

monstram a força da presença
feminina e da ausência paterna
na educação dos filhos e indicam
que as famílias no Brasil são cada
vez mais chefiadas por mulheres.
Também há dados que indicam
que as brasileiras empregadas
dedicam mais tempo aos cuidados domésticos do que os ho-

Nossos
E-mails:

mens desempregados.
Apesar de ser uma realidade
de proporções assustadoras em
nosso país, o abandono paterno
se arrasta por séculos e é tratado
de forma naturalizada.
Mas, nós, mulheres, quebramos o pacto de silêncio-cúmplice e perguntamos: podemos
conviver com a ausência dos pais
como sendo um fato normal?
Quais os efeitos sociais da falta
de suporte às mulheres e avós
que enfrentam essa sobrecarga?
E às crianças e adolescentes?
Como essa realidade social pode
ser reconstruída? A sociedade
brasileira e governos nos devem
essas respostas.

Elisa Novy - Secretária da
Mulher Trabalhadora do
Sindieletro-MG

secretariaraca@sindieletromg.org.br
secretarialgbt@sindieletromg.org.br
secretariamulher@sindieletromg.org.br

Jornal dos eletricitários e eletricitárias de Minas Gerais - Nº 895

4

