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Segunda-feira  

Privatizações e o descaso com a população 
 

Os recentes apagões regis-
trados em vários estados brasilei-
ros têm uma coisa em comum, 
todas as companhias foram priva-
tizadas. Muitos serviços terceiri-
zados e com isso a segurança e o 
padrão de atendimento ao consu-
midor caíram consideravelmente.  

No Amapá, em 3 de no-
vembro, por negligencia e falta 
de fiscalização a operadora de 
energia no estado estava operan-
do sem backup e com apenas um 
gerador quando este incendiou e 
deixou o Amapá por 22 dias pra-
ticamente no escuro.  

No Piauí, dia 20 de novem-
bro, cerca de vinte cidades ficaram 
sem energia por mais de 10 horas 
por conta de uma falha  e desliga-
mento na linha de distribuição de 
alimentação das subestações de 
Nazária, Curralinho, São Pedro, 
regeneração e Amarante.  

Já no Maranhão, no dia 8 
de janeiro de 2021, um acidente 
com um cabo da rede da EDP 
Transmissão – empresa terceiri-
zada – provocou um blecaute in-
terrompendo a carga da Equatori-
al Energia, distribuidora que 
atende o estado deixando a região 
da grande ilha de São Luís sem 
energia por aproximadamente 4 
horas. 

O sucateamento do setor 
elétrico por parte do governo fe-
deral e a falta de fiscalização da 
agencia reguladora trem desmon-
tado o setor energético brasileiro, 
trazendo riscos ao desenvolvi-
mento do país, que mesmo em 
plena pandemia e com a diminui-
ção da produção industrial e do 
comércio tem sofrido com os 
constantes cortes de fornecimen-
to de energia. 

O presidente do Sindsep/
MA, Raimundo Pereira entende 
que somente com a participação 
organizada da sociedade e a ocu-

pação das ruas em protesto a es-
ses desmontes poderão conter 
essa sanha privatista do Paulo 
Guedes e do governo Bolsonaro. 
“Precisamos convocar os movi-
mentos sociais para junto com o 
movimento sindical ocupar as 
ruas e assim proteger o patrimô-
nio dos brasileiros de mais essa 
tentativa de destruição de nossas 
empresas estatais”, disse Rai-
mundo Pereira. 

Esses acontecimentos re-
centes precisam ser encarados 
como um aviso para frear o suca-
teamento da Eletrobrás, evitar 
novas privatizações e exigir que 
as empresas privadas que hoje 
atuam no setor cumpram com as 
exigências e o padrão de qualida-
de constante nos contratos de 
concessão. 

O Sindsep sempre chamou 
a atenção para os riscos de entre-
gar ao setor privado nossas esta-
tais do setor elétrico, principal-
mente por ser um setor estratégi-
co para o desenvolvimento da 
nação. Os acontecimentos recen-

tes mostram que a diminuição de 
custos – típicos da iniciativa pri-
vada – para aumento de lucros 
sem qualquer critério é formula 
certa para o desastre.  

“Vamos continuar denunci-
ando os desmontes promovidos 
por esse governo desastroso e 
sem compromissos com os traba-
lhadores e a sociedade brasileira” 
completou Raimundo Pereira. 

Sindsep/MA  
INFORMA 
 
O Sindsep/MA informa 

aos seus filiados e à socieda-
de, que no último dia 08 de 
janeiro de 2021, a entidade 
não funcionou devido ao ble-
caute ocorrido na rede da 
EDP Transmissão, empresa 
terceirizada pela Equatorial 
Energia, que acabou deixan-
do a grande ilha de São Luís 
sem energia por aproximada-
mente 4 horas. 
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 O programa semanal “Sindsep Entrevista”, apresenta na sexta 
(15/01/2021), o Coordenador Nacional do Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem Terra - MST, João Pedro Stédile, na pauta a 
“Reforma agrária e seus reflexos durante a pandemia”. 
 O SINDSEP ENTREVISTA vai ao ar todas as sextas feiras às 
10 da manhã e transmitido ao vivo pela página do Sindsep/MA no 
facebook.com/Sindsep.MA. 

“Sindsep Entrevista”  

Decisão do TRT em 
Manaus é preceden-
te para a volta dos 

demitidos da Conab 
 

A conquista de Santos 
Pereira simboliza mais uma 
luz no fim do túnel, pois re-
presenta outro precedente 
jurídico para o retorno ao 
trabalho de dezenas que 
pleiteiam apenas o que lhe é 
de direito. 

 

Matéria completa em 
www.sindsep-df.com.br 

REUNIÃO DO  
CONSELHO DELIBERATIVO 

Gestão 2019/2022 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº001/2021 
 

O Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do 
Maranhão – SINDSEP /MA, nos termos dos artigos 45,b em conformidade 

com os  artigos 26, § 1°, II, b;25 e 23, § 1° e 2º, do Estatuto, convoca o Con-
selho Deliberativo para reunião através de vídeo conferência, a ser realizada 

no dia 24 de fevereiro de 2021, no Auditório do SINDSEP /MA – Sindicato dos Servidores Públicos Fede-
rais no Estado do Maranhão, sito à Avenida Newton Bello, 524 – Monte Castelo, às 09h, para discutir e 

deliberar sobre a seguinte pauta: 1 – Informes e 2 – Análise da atual Conjuntura.  
 

OBS: O LINK de acesso estará disponível na mesma data da Assembleia,  
na página do SINDSEP/MA (sindsep.org.br). 

 
São Luís, em 11 de janeiro de 2021.  

 
Raimundo Pereira de Souza,  

 

https://www.facebook.com/Sindsep.MA
https://sindsep-df.com.br/decisao-do-trt-em-manaus-e-mais-um-precedente-para-a-volta-dos-demitidos-da-conab/
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