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Uma grande expressão de unidade foi vivida pe-
los trabalhadores de todos os cantos do Brasil no 
ato unifi cado de 1º de Maio, realizado na Praça 
Santos Andrade, região central de Curitiba, onde 
mais de 40 mil pessoas se aglomeraram em defesa 
dos direitos e por Lula livre. Como não poderia dei-
xar de ser, o Sinergia CUT estava lá. 

“Um dia histórico, de grande comoção. Um le-
vante de um povo pedindo a liberdade de Lula e a 
retomada dos direitos da classe trabalhadora, que 
foram roubados pelo governo ilegítimo de Michel 
Temer”, declarou Carlos Alberto Alves, presidente 
do Sinergia Campinas. 

O grande ato em Curitiba, o primeiro unifi cado  

Em Curitiba, a capital da resistência, cerca de 40 mil pessoas, de todas as idades e dos mais variados segmentos 
da sociedade de todos os cantos do Brasil, gritam pela liberdade de Lula e pela retomada dos direitos da classe 

trabalhadora. “Momento histórico”, defi nem os dirigentes sindicais do Sinergia CUT

Sinergia CUT no 1º de 
Maio em várias cidades
... e um mês de Lula como preso político 
na PF, em Curitiba. #LulaValeALuta  
                              Página 03

Tod@s contra a 
privataria!
Frente Parlamentar em Defesa do Setor 
Elétrico é lançada para reforçar a luta  
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EM DEFESA DA DEMOCRACIA, 
DOS DIREITOS E DA SOBERANIA

desde o surgimento de todas as centrais sindicais, 
contou também com a presença de lideranças sin-
dicais e políticas internacionais. “O Lula hoje não 
é brasileiro, é de toda América, de todo o mundo, 
porque nós todos somos Lula hoje”. Esse foi o reca-
do dado pelos representantes sindicais da CTA da 
Argentina e do Sindicato UWA, dos Estados Unidos, 
presentes em Curitiba.

O pedido de liberdade do ex-presidente brasileiro 
foi feito dentro e fora do Brasil, em atos do Dia In-
ternacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da 
Argentina, do Uruguai, do México, de Cuba, da Es-
panha, Suíça, França e em outros diversos países 
do mundo.

Carta de Lula aos trabalhadores
Mantido há mais de um mês como preso político 

na sede da Superintendência da Polícia Federal em 
Curitiba, Lula enviou uma carta com mensagem de 
esperança aos trabalhadores, que foi lida pela presi-
denta do PT, Gleisi Hoffmann, durante o ato na cida-
de agora conhecida como “a capital da resistência”.

“A esperança que retomamos neste 1º de Maio 
unifi cado não é apenas um desejo, é algo que bus-
camos em nossa luta democrática em todos os dias. 
Ela nos fortalece para superarmos o triste momento 
presente e para construir um futuro de paz e pros-
peridade”, disse Lula na carta que encerrou dando 
vivas aos trabalhadores e ao Brasil.

1º DE 
MAIO

Sinergia C
U

T

Francisco Proner/CUT



Já há quase três meses e pelos pró-
ximos seis, o Sinergia CUT negocia 
o Acordo Coletivo nesta Campanha 
Salarial 2018 que envolve mais de 60 
empresas do setor energético. E, pelo 
vivenciado até aqui, nada será facilita-
do nessa batalha.

Nas empresas com data-base nos 
primeiros meses do ano, onde ne-
gociações já ocorreram ou estão em 
andamento, a intransigência e a falta 
de respeito para com os trabalhadores 
imperaram.

Exemplo foi a State Grid. Somente  
um mês e meio depois da data-base 
(março), no dia 11 de abril  aconteceu 
a rodada de abertura de negociação  
com os sindicatos de trabalhadores, 
Sinergia CUT inclusive.

Os representantes da empresa 
apresentaram uma proposta que foi 
imediatamente rejeitada pelos sindi-
catos por não atender minimamente 
às reivindicações dos trabalhadores. 
Inclusive, o reajuste proposto foi de 
2,5%, o que não corresponde a ne-
nhum índice. Até o fechamento desta 
edição, nova rodada ainda não tinha 
sido agendada.

Já a MW Service-Metrowatt, após 
sua proposta ser rejeitada nas assem-
bleias deliberativas de 12 de abril pas-
sado, encaminhou correspondência 

Cenário aponta para união, resistência e muita luta neste ano em defesa do 
emprego, da aposentadoria e dos direitos trabalhistas
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O momento é de luta!
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Mudança de endereço da Macro 
de São José do Rio Preto 

A Macro de São José do Rio Preto 
agora atende em novo endereço: 
Rua Antônio de Godoy, 5342, no 

Nova Redentora, CEP: 15090-025, 
em São José do Rio Preto/SP. 

Anote o telefone fixo de contato da  
sede da Macro: (17) 3226-7476.

§
Eleições na Funcesp: 

24 a 26 de julho
Em julho próximo, a Funcesp re-
aliza a eleição para os Conselhos 
Deliberativo e Fiscal. No total, são 
9 cargos para o Conselho Delibe-
rativo (sendo sete para os ativos e 
dois para os assistidos) e 3 para o 
Conselho Fiscal (sendo dois ativos 
e um assistido). A Funcesp divulgou 

as 20 chapas inscritas. Confira a 
listagem no site do Sinergia CUT 

(www.sinergiaspcut.org.br). Os candi-
datos eleitos cumprirão mandato

de três anos.
§

Lei Trabalhista

A Medida 
Provisór ia 
(MP) 808, 
que altera-
va itens da 
Lei 13.467, 

da “reforma” trabalhista, 
perdeu validade no dia 23 de abril, 
por absoluto desinteresse da Câmara 
dos Deputados e nenhum empenho 
do governo, apesar de promessa feita 
durante a tramitação do projeto, apro-
vado em 2017.

Com isso, fica valendo a lei na ín-
tegra, inclusive com pontos criticados 
por governistas, como o trabalho inter-
mitente sem amarras, a possibilidade 
de mulheres e gestantes atuarem em 
locais insalubres e a jornada 12×36 
apenas por acordo individual.

Durante a tramitação do texto no 
Senado, o governo acenou com uma 
medida provisória, que “corrigiria” al-
gumas partes criticadas, para que 
o projeto original não tivesse de vol-
tar para a Câmara, retardando a sua 
aprovação.

O Senado abriu mão de legislar e 
aceitou aprovar o texto na íntegra. A 

Sem a MP, estão valendo o trabalho intermitente sem limites, trabalho de gestante ou lactante em local 
insalubre e jornada 12×36 sem negociação coletiva (basta a individual)

Desmonte oficializado

MP saiu, mas a comissão especial 
mista criada para apreciá-la nunca se 
reuniu.

O presidente eleito renunciou e não 
foi escolhido relator. Esquecida, cadu-
cou. Na Câmara, deputados afirma-
ram que o “acordo” envolvia apenas 
Executivo e Senado.

Para o presidente da Associação 
Nacional dos Magistrados da Justiça 

do Trabalho (Anamatra), Guilherme 
Feliciano, sem a MP se amplia a inse-
gurança jurídica trazida pela lei. “A ca-
ducidade da MP por decurso de prazo 
representa claro descaso para com a 
preservação do patrimônio jurídico so-
cial legado pela Constituição Federal 
de 1988 e confirma o epílogo funesto 
do processo de desconstrução do Es-
tado Social, que segue caminhando, 

agora com braços abertos para a pró-
pria tese do ‘enxugamento’ da Justiça 
do Trabalho, que já volta a ser entoa-
do por parte da grande mídia.”

Em meados de abril, circulou a in-
formação de que o governo editaria 
um decreto, em vez de medida provi-
sória, para regulamentar a “reforma’. 
Segundo a Casa Civil, não haveria 
prazo para que isso acontecesse.

Um dos itens polêmicos da Lei 
13.467 refere-se ao trabalho de ges-
tantes e lactantes em locais conside-
rados insalubres. Pela MP, elas não 
poderiam trabalhar nesses lugares, a 
não ser que liberadas por um atesta-
do médico. Agora podem, em áreas 
de insalubridade mínima ou média, 
e precisam do atestado para serem 
afastadas.

No caso do trabalho intermitente, a 
medida previa uma “quarentena” de 
18 meses para que uma empresa não 
demitisse um funcionário e o recon-
tratasse em seguida, nessa nova mo-
dalidade. Agora, o empregador pode 
adotar essa prática, se quiser.

Fonte: CUT Nacional
Escrito por: RBA

Campanha Salarial 2018

ao Sindicato para propor a distribuição 
de um bônus de até R$ 300,00 para 
cada trabalhador  atrelado ao absen-
teísmo. O índice de reajuste em 2,55% 
foi mantido. O Sinergia CUT realizou 
assembleia com os trabalhadores e 
a proposta foi então aprovada. Com 
isso, o bônus será pago em duas par-
celas, sendo a primeira em 30 de se-
tembro próximo e a segunda parcela 
em 28 de fevereiro do ano que vem. 

Valeu a luta na CPFL Santa Cruz
Aqui, a luta ainda era pela Campa-

nha Salarial 2017, que se estendeu 
por mais de sete meses, já que a da-
ta-base era outubro. A resistência, a 
união e a mobilização surtiram efeito 
positivo para os trabalhadores! Foram 
mais de dez rodadas de negociação, 
várias propostas rejeitadas na mesa e 
três audiências na Justiça do Trabalho.

O Sinergia CUT resistiu, os trabalha-
dores realizaram mobilização no dia 
19 de abril na sede da empresa, em 
Jaguariúna, e a luta valeu! Naquele 
mesmo dia, representantes do Sin-
dicato e da CPFL Santa Cruz partici-
param da terceira audiência na Justi-
ça do Trabalho, em Campinas e uma 
nova proposta, com intermediação da 
Vice-Presidência Judicial e da Procu-
radoria do Trabalho foi construída e 
aprovada pela categoria. Prova de que 

resistir e lutar fazem a diferença!
O momento é de luta

Não é de hoje que o Sinergia CUT 
tem falado e alertado a sua base: o 
embate entre o capital e o trabalho é 
um processo de luta que exige orga-
nização, mobilização e capacidade de 
resistência o tempo todo. 

Ainda mais agora, com a queda da 
Medida Provisória (MP) 808, que al-
terava itens da  Lei 13.467  (Reforma  
Trabalhista). Com isso, além de perde-
rem direitos históricos, os trabalhado-
res são vítimas também da inseguran-
ça jurídica, em especial as que tratam 
dos pontos mais cruéis da reforma e 
que deveriam ser alterados pela MP, 
como o contrato de trabalho intermi-
tente e a permissão para que grávidas 
trabalhem em locais insalubres, colo-
cando em risco a saúde da mãe e do 
bebê (leia mais na matéria abaixo).

Também não dá para esquecer a 
atual política de desestatização do go-
verno ilegítimo de Michel Temer, que 
tem o objetivo de viabilizar a venda de 
seis distribuidoras de energia da Ele-
trobras, inclusive Furnas. E, no esta-
do de SP, o governo quer retomar a 
entrega do que restou da Cesp (leia 
mais sobre a luta contra as privatizações na 
página 4).

Prepare-se: o momento é de luta!
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Dia do Trabalhador

Atos pela revogação da antirreforma trabalhista (Lei 
13.467), pelos direitos sociais, pela democracia, pela 
aposentadoria e pela liberdade do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva marcaram o 1º de Maio em todo o 
país. Prestes a completar seis meses, acompanhada na 
maior parte desse tempo da MP 808, já sem validade 
(veja texto na página 2), a “reforma” trouxe insegurança ju-
rídica, tornando-se um labirinto, na avaliação do Siner-
gia CUT. A entidade esteve presente nos atos de Curi-
tiba, São Paulo, Campinas e Bauru, levando também o 
mote da não privatização da Eletrobras e da Cesp (mais 
informações na página 4).

Sinergia CUT presente!
O ato principal ocorreu em Curitiba, onde as centrais 

sindicais - CUT,  CSB, CTB, Força Sindical, Intersindical, 
Nova Central e UGT - fi zeram uma inédita manifestação 
conjunta no Dia do Trabalhador, pedindo a libertação 
de Lula, preso desde o dia 7 de abril, e a realização de 
eleições livres. A concentração foi na Praça Santos An-
drade, conhecida como Praça da Democracia. Ela fi ca 
a cerca de oito quilômetros da Superintendência da Po-
lícia Federal, onde Lula está preso. Além de integrantes 
das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo e políticos 
de diversos partidos, também participaram sindicalistas 
da Argentina, Paraguai e Uruguai, entre outros países.

Para o presidente do Sinergia CUT, Edmar Feliciano, 
foi um dia de luta e resistência da classe trabalhadora. 
O presidente do Sinergia Campinas, Carlos Alberto Al-
ves, disse que os atos mostraram a resistência popular 
ao fascismo, à violência e à judicialização da política. 
“Lutamos pela volta da democracia, pelos direitos so-
ciais e trabalhistas e pela manutenção dos patrimônios 
públicos do setor elétrico, ou seja, não à privatização da 
Eletrobras e da Cesp.”

Minuto de silêncio: desabamento de prédio
Em São Paulo, a CUT, CTB, Intersindical e movimen-

tos organizados nas frentes Brasil Popular e Povo Sem 
Medo realizaram o tradicional 1º de Maio, Dia dos Tra-
balhadores e das Trabalhadoras. A atividade, aconteceu 
na Praça da República, no centro da capital paulista, e 
foi mantida em solidariedade às 400 vítimas do incêndio 
ocorrido na madrugada de 1º de Maio, bem como ao 
ex-presidente Lula, preso político desde o dia 7 de abril.

Durante o ato, que reuniu 10 mil pessoas, um minuto 
de silêncio foi feito. Logo depois, o presidente da CUT 
São Paulo, Douglas Izzo, cobrou a apuração do incên-
dio e apontou para as responsabilidades do poder pú-
blico pelo desabamento do Edifício Wilton Paes de Al-
meida, no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo.

“Num momento tão difícil, num Brasil onde o défi cit 
de moradia é de seis milhões, sendo um milhão ape-
nas em São Paulo, é um absurdo ver representantes 
do poder público culparem as vítimas e criminalizarem 
o movimentos que lutam por moradia digna”, afi rmou o 
dirigente, ao fazer referência ao atual prefeito de São 
Paulo, Bruno Covas (PSDB), e ao governador Márcio 
França (PSB).

Luiz Marinho, ex-prefeito de São Bernardo do Campo 
e pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PT, trou-
xe aos participantes uma mensagem do ex-presidente 
Lula. “O presidente Lula continua muito indignado. Mas 
segue sereno e pede para que nós mantenhamos as 
esperanças e a luta, pois a vitória irá ocorrer”.

Na ocasião, ele também fez críticas a João Doria 
(PSDB), que abandonou recentemente a Prefeitura de 
São Paulo para disputar outro cargo. Neste dia 1º, Do-
ria disse que uma “facção criminosa” ocupava o prédio 
incendiado. “Ele se diz ‘João Trabalhador’, mas de tra-
balhador não tem nada, nem a palavra. Ele não tem ca-
ráter pra dizer algo assim diante do que foi sua gestão.”

Sinergia CUT esteve presente nos atos de Curitiba, 
São Paulo, Campinas e Bauru

Dia de luta, de 
refl exão e, também, 

de solidariedade

https://www.facebook.com/sinergiacutsp

Atos pela revogação da antirreforma trabalhista (Lei 

Também diretor do Sinergia Campinas, 
Carlos Fábio disse que agora é momento de 
resistência.

Coordenador da Subsede Campinas 
da CUT-SP, Carlos Fábio

Em Campinas, a concentração 
foi no Largo do Pará

Prisão de Lula completa um mês

De lá, os manifestantes caminharam até a 
Catedral de Campinas, onde ocorreu ato 
unifi cado. 

No ato, que reuniu 10 mil pessoas - entre elas dirigentes do Sinergia CUT e trabalhadores do 
setor energético - houve um minuto de silêncio em solidariedade às vítimas do desabamento 
do Edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, na madrugada de 1º de Maio. 

Em São Paulo, 1° de Maio foi marcado por lutas em defesa de Lula e 
das vítimas do incêndio. Ato foi  na Praça da República  

dia 03 de maio, por exemplo, o ex-presidente 
recebeu a recebeu a visita de Gleisi Hoffmann 
e do ex-governador Jacques Wagner. Ante-
riormente, a juíza Carolina Lebbos tinha proí-
bido as visitas de todos os seus amigos, como 
o frei Leonardo Boff e também Adolfo Pérez 
Esquivel, o prêmio Nobel da Paz de 1980.

A prisão de Lula compromete de modo ca-
bal o processo eleitoral. É inadmissível que o 
líder em todas as pesquisas eleitorais não te-
nha o direito de ser submetido ao julgamento 
da população. 

A liberdade de Lula é um princípio primário 
para a reconstrução da nossa democracia e 
a possibilidade do exercício pleno da cidada-
nia em um país que não suporta mais golpes 
como o de 2016. O Sinergia CUT tem lado. O 
lado da democracia.

Fotos: R
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Preso político na Superintendência da Polí-
cia Federal desde o dia 7 de abril, o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva gerou uma co-
moção internacional após a decisão infundada 
e sem nexo do juiz Sérgio Moro e do TRF-4 de 
Porto Alegre.

O local de sua prisão, ao invés de transfor-
mar-se em local de lamento e derrota, virou 
um lugar de resistência e de luta pela demo-
cracia. 

Um acampamento foi erguido no local e, dia 
após dia, manifestantes lhe dão “bom dia” e 
organizam eventos, como o 1º de Maio reali-
zado pelas ruas da capital paranaense e que 
arregimentou milhares e milhares de pessoas.

Mas Lula ainda é vitima de injustiça. Só com 
muita pressão é que ele passou a receber visi-
ta de familiares e amigos às quintas-feiras. No 



Depois de chamar trabalhadores de “vagabundos” e de contratar, sem lici-
tação, uma empresa de comunicação para fabricar notícias falsas dentro do 
processo de desmonte da Eletrobras, o atual presidente da empresa, Wilson 
Pinto, agora quer 46% de aumento real no próprio salário. A proposta indecen-
te, que eleva sua remuneração para R$ 76.610,66, foi enviada ao secretário de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) em março e parece 
não levar em conta benefícios adicionais, como dividendos e gratifi cações. 

Para justifi car o aumento astronômico, Pinto afi rma que tem remuneração 
signifi cativamente inferior à média dos dirigentes de outras estatais e destaca 
pilares estratégicos da Eletrobras, entre eles a “Valorização de Pessoas”.

Ironicamente, assim como fez o atual presidente no ano passado, no início 
de maio foi a vez do Ministério de Minas e Energia se pronunciar nas redes 
sociais, chamando os trabalhadores do Sistema Eletrobras de “desnecessários 
e com privilégios acima do padrão”. Verdadeira campanha de difamação.  

Para a direção do Sinergia CUT, a campanha difamatória é absurda e ilegal. 
“A sede privatista do governo golpista não tem limites e agora chegou à beira 
do absurdo de ataque pessoal e inconstitucional contra os trabalhadores. Trata 
a classe trabalhadora e o patrimônio público como inimigos. Além de enfrentar 
a resistência, vão ter que encarar a Justiça e responder por mais esse crime”. 
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Energia não é mercadoria!

“O Brasil não está à venda. Está 
sob ataque dos golpistas. Vamos re-
sistir à privatização sempre”, resumiu 
o deputado Alencar Santana. “Nós 
não temos medo. O momento é de 
ter coragem para o enfrentamento. 
Já entregaram muito. Entregar mais 
esse patrimônio é golpe”, destacou a 
deputada Márcia Lia.

“Não, não, não à privatização!” foi o 
coro que se ouviu do plenário várias 
vezes durante o lançamento da Fren-
te Parlamentar em Defesa do Setor 
Elétrico da Assembleia Legislativa 
(Alesp) na tarde do dia 25 de abril.

Antes do lançamento, jovens da 
Brigada Lula Livre apresentaram uma 
performance engajada sobre o mo-
mento de ameaça à democracia e 
aos direitos dos cidadãos depois do 
golpe ilegítimo de 2016 e da prisão 
política do ex-presidente.

Luta e resistência
Criada para ser mais um instrumen-

to de luta e de resistência contra a 
privatização do Sistema Eletrobras 
e da Cesp, a Frente é coordenada 
por Santana, tendo como vice Márcia 
Lia, dois deputados do PT, depois de 
reuniões com dirigentes do Sinergia 
CUT.

A mesa foi formada também por 
Carlos Alberto Alves (presidente do 
Sinergia Campinas), Wilson Mar-
ques de Almeida (representante do 
Comando Nacional dos Eletricitá-
rios), Jadir Boracini (do Movimento 

Frente Parlamentar em Defesa do Setor Elétrico reforça a luta e a resistência contra a privataria tucana e golpista.
Próximo debate será em Franca, dia 11 de maio, em audiência da Comissão Especial da Câmara dos Deputados 
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Tod@s contra a entrega da Cesp e da Eletrobras

dos Atingidos por Barragens – MAB), 
Emidinho Madeira (coordenador da 
Frente Parlamentar em Minas Gerais) 
e Ramon Coelho (advogado).

“Essa tentativa de entregar o que 
restou da Cesp e todo o Sistema Ele-
trobras é um ataque à soberania bra-
sileira. Desde o início da privataria no 
estado de São Paulo, diziam que o di-
nheiro da venda das empresas ener-
géticas seria para investir em saúde, 
educação, transporte e segurança. 
Vinte anos depois, nada disso acon-
teceu”, afi rmou Carlos Alberto duran-
te sua exposição ao plenário.

“O que está em jogo não são só 
direitos dos trabalhadores e a luta 
corporativa. É garantir a energia 
como um bem essencial, é o uso das 
águas dos rios brasileiros entregues 
a empresas estrangeiras”, continuou. 
“Tudo vendido para quem só quer ter 
lucros e sem nenhum investimento 
social, como o Luz Para Todos. Va-
mos intensifi car a resistência juntos e 
não vamos arregar nem de defender 
o presidente Lula, nem de defender o 
patrimônio dos brasileiros”, concluiu.
Retomar soberania e democracia
Já Wilson Marques destacou que a 

Frente Parlamentar é um espaço de 
mobilização também para a luta con-
tra o desmonte do setor elétrico im-
posto pelo governo ilegítimo e golpis-
ta. “É um instrumento de retomada da 
soberania nacional e da democracia 
brasileira. Estão roubando a energia 

do povo brasileiro, querendo entregar 
a Eletrobras, um patrimônio que vale 
R$ 400 bilhões, no mínimo, por R$ 12 
bilhões”, denunciou.

Marques destacou ainda que Temer 
está acabando com todo o planeja-
mento e as regras do setor defi nidos 
pelo governo Dilma. “Uma das medi-
das do golpista foi a abertura da Con-
sulta Pública 33/2017, que transforma 
a energia, um bem essencial à vida e 
ao desenvolvimento econômico, em 
simples mercadoria a ser negociada 
no mercado livre”, rebateu.

Crime de lesa-pátria
Diante da denúncia de que a Eletro-

bras teria contratado, por cerca de R$ 
2 milhões, a empresa FSB Comunica-
ção para fazer propaganda negativa e 
produzir notícias falsas sobre a estatal 
para acelerar a entrega, o deputado 
Alencar afi rmou que a Frente avalia a 
possibilidade de uma representação 
criminal para investigar o caso, que 
defi niu como “crime de lesa-pátria”.

Dias depois, a Comissão Especial 
de Desestatização, através dos de-
putados federais Arlindo Chinaglia 
(PT-SP) e Paulo Pimenta (PT-RS), 
solicitou a convocação do ministro de 
Minas e Energia, Moreira Franco, e 
do presidente da estatal, Wilson Pin-
to, para prestarem esclarecimentos 
sobre a contratação da empresa de 
comunicação, sem licitação, em clara 
violação do que determina a Consti-
tuição Federal e a Lei de Licitações.  

“Ante o exposto, acolho o pedido 
e defi ro a medida liminar para deter-
minar a suspensão do processo de 
renovação do contrato de concessão 
da UHE Porto Primavera-SP, até que 
seja realizada ao menos uma audiên-
cia presencial no município de Rosa-
na-SP.” A decisão é do juiz Newton 
José Falcão, da 2ª Vara Federal de 
Presidente Prudente, e foi concedida 
na noite do dia 27 de abril, dentro de 
ação popular impetrada por dirigen-
tes do Sinergia CUT para questionar 
a falta de transparência da Aneel, 
que insiste na realização apenas de 
audiências eletrônicas.

Encabeçada por Carlos Alberto 
Alves, Claudinei Ceccato, Edmar 
Feliciano, José Reinaldo Espanhol 
e Wilson Marques, a ação popular 
questiona também a União, a Cesp 
e o Minstério Público Federal. “Como 
esperar debate e participação verda-
deira da população na construção de 
um contrato que pretende outorgar 
por 30 anos a concessão de patrimô-
nio público importantíssimo para a 
soberania nacional e que impacta na 
vida diária de toda a população bra-
sileira, sem ampla divulgação prévia, 
sem previsão de debates presenciais 
e apenas com envio de perguntas e 
sugestões por escrito?”.

Justiça feita! Grande vitória! 

Liminar suspende 
processo de Primavera

Momento é de resistência contra a privataria que transforma energia 
em simples mercadoria. Mais um golpe contra a soberania brasileira

Wilson Pinto: supersalário é o preço 
do desmonte e da difamação
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