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DESDE 1988 AO LADO DOS TRABALHADORES

TRABALHADORES DA CELESC AVALIARÃO PROPOSTA DE 
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO EM ASSEMBLEIAS

ACT 2019/20



Após uma forte mobilização dos celesquianos, que paralisou as atividades em todos os locais do 
Estado nesta terça-feira, dia 17, a Diretoria da Celesc apresentou uma proposta oficial para o Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) 2019/20. Com a mobilização da categoria, organizada pelos sindicatos da 
Intercel, alguns avanços foram conquistados, transpondo a postura intransigente da administração de 
empresa em ataques à direitos históricos da categoria. Entretanto, a proposta ainda carrega riscos à 
direitos e precisa ser avaliada no coletivo. Nesta quinta-feira, dia 19, os sindicatos da Intercel estarão 
realizando assembleias de avaliação da proposta, onde também serão discutidos o indicativo de greve 
por tempo indeterminado e a manutenção dos serviços essenciais à população, em caso de rejeição da 
proposta. É fundamental a participação de todos os trabalhadores neste momento de avaliação e deba-
te, que definirá o rumo do ACT 2019/20.

Forte paralisação dos eletricitários trouxe avanços, mas proposta ainda 
contém riscos à categoria

CELESC

LV

TST APRESENTA PROPOSTA DE MEDIAÇÃO 
PARA ACT DOS TRABALHADORES DA 
ELETROBRAS
Coletivo Nacional dos Eletricitários se reúne em Brasília para avaliação 
da proposta

ELETROBRAS

Em reunião unilateral com os sindicatos que 
compõem o CNE, no dia 17/09, o representante 
do Tribunal Superior do Trabalho (TST) apresen-
tou sua proposta de mediação 
para o ACT 2019 que deverá 
ser submetida à aceitação da 
Eletrobras e também dos tra-
balhadores. Para efetuar a pro-
posta, o TST analisou as pon-
derações dos representantes 
das empresas e do CNE, apre-
sentadas nas diversas reuniões 
ocorridas ao longo dos últimos 
90 dias, por conta do Pedido 
de Mediação Pré-Processual 
(PMPP) efetuado pelo CNE em 
junho de 2019.

Em 18/09 o dirigentes sin-
dicais do CNE estiveram reu-
nidos para avaliar a proposta 
e estabelecer o calendário das 
assembleias que irão decidir 
pela sua aprovação ou rejeição, 
definindo assim os rumos e os 
encaminhamentos relativos ao ACT 2019. Caso a 
proposta seja aceita pela Eletrobras e aprovada 
pelos trabalhadores, teremos um Acordo Coleti-
vo firmado, que normalmente é a base para as 
negociações para renovação na data-base se-

guinte.
Caso alguma das partes não aprove a propos-

ta de mediação, provavelmente será instaurado 
o Dissídio Coletivo, processo 
pelo qual o TST deverá avaliar 
todas as clausulas existentes, 
para julgar o conflito e poste-
riormente emitir uma Sentença 
Normativa que irá reger as re-
lações de trabalho pelo perío-
do restante da data base. Ao 
final do prazo de validade da 
sentença, as tratativas para 
um novo Acordo Coletivo de 
Trabalho deverão ser iniciadas.

Todos os desdobramentos da 
proposta de mediação do TST 
deverão ser cuidadosamente 
analisados pelos trabalhadores 
nas assembleias. Os sindicatos 
que compõem a Intersul estão 
participando ativamente da 
discussão e encaminhamentos 
do CNE em Brasília e deverão 

informar via boletim o calendário de assembleias 
na Eletrosul. Fique atento aos comunicados dos 
sindicatos, para que juntos os trabalhadores es-
tejam fortalecidos na luta pela manutenção das 
suas conquistas.   
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NENHUM PAÍS DO MUNDO QUE USA 
SISTEMA HIDRÁULICO DE USINAS, 
AS PRIVATIZOU
Governo Bolsonaro quer enviar projeto de privatização da Eletobras ao 
Congresso em setembro

PRIVATIZAÇÃO

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, 
afirmou que o governo deve encaminhar o projeto de 
lei da privatização da Eletrobras até 20 de setembro 
para o Congresso. A intenção é realizar uma emissão 
de ações para dissolver a participação da União no 
capital social da empresa. A gestão de Jair Bolsona-
ro espera arrecadar R$ 16,2 bilhões com a operação. 
A Eletrobras teve lucro de R$ 5,5 bilhões somente no 
segundo trimestre do ano.

Em entrevista ao Jornal da USP, em 16/09, o pro-
fessor Ildo Sauer, do Instituto de Energia e Ambiente 
(IEE), e que foi diretor da área de energia da Petro-
bras entre 2003 e 2007, salienta que quem dispõe 
do controle das usinas brasileiras tem influência so-
bre os cursos d’água. O Brasil pos-
sui a maior reserva de água doce 
do mundo. Cerca de 12% do total 
disponível do planeta, segundo 
a FAO (Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura). São 12 bacias hidro-
gráficas, onde quedas d’água são 
recorrentes. A diferença de altura 
entre um ponto e outro dos rios 
transforma energia potencial em 
velocidade, ocasionando acele-
ração. As usinas hidrelétricas se 
aproveitam do fenômeno para 
movimentar suas turbinas. Assim, 
a gravidade produz 63,75% da 
energia brasileira, segundo a Aneel (Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica). O Brasil é o segundo maior 
produtor de energia hidrelétrica do mundo. Perde 
apenas para a China. Mas antes de chegar às tur-
binas, o uso da água tem outras três preferências: 
primeiramente, o abastecimento urbano; depois, o 
sustento animal; e a irrigação de lavouras e o lazer. 
Só então deveria virar matéria-prima das usinas. Isso 
de acordo com o Código de Águas afirmado pelo de-
creto-lei 24.643 de 1934, do governo Vargas. Sauer 
aponta que o regimento chegou ao Congresso Nacio-
nal em 1908, mas sofreu oposição ferrenha de gru-
pos privados. Apenas a caneta do presidente pôde 
resolver o impasse. “Isso mostra claramente o con-
flito em torno do controle das águas e os benefícios 
que ele pode proporcionar”. Sauer ressalta essa con-
juntura para afirmar que “nenhum país do mundo, 
usando sistema hidráulico de usinas, as privatizou”. 
Na China, detentora da maior produção, o sistema é 
completamente estatal. “Nos Estados Unidos, a meca 

do capitalismo, são mantidas sob o controle público, 
por meio da Tennessee Valley Authority (uma corpo-
ração de propriedade federal)”, exemplifica. Lá, com 
a quebra da Bolsa em 29, o investimento massivo em 
infraestrutura resgatou o sudeste norte-americano 
da miséria, de acordo com o entrevistado. No norte 
da Europa, Suécia, Noruega e Dinamarca adminis-
tram o Consórcio Multinacional de Controle dos Rios.

O modismo de que tudo que é privado é bom, e 
tudo que é estatal é ruim, é um grande equívoco que 
tem trazido consequências terríveis para o Brasil. 
Conforme a avaliação do ex-Diretor da Petrobras, a 
geração hidrelétrica da Eletrobras custa de R$ 8 a  
R$ 12 por megawatt hora. As novas usinas, que ainda 

não tiveram as despesas de sua 
infraestrutura saldadas, produ-
zem a mesma ordem por cerca 
de R$ 20. Enquanto isso, as em-
presas privadas vendem a um 
preço de R$ 80 a R$ 100.  Nas 
termelétricas, varia de R$ 200 a 
R$ 300. “Uma vez privatizadas 
essas usinas, se fará como se 
fez em todos os lugares. O preço 
aumentará”.

Este é também o entendi-
mento dos dirigentes sindicais 
eletricitários. A diferença do 
preço da energia pós-priva-
tização, será muito grande 

e será bancada por toda a sociedade brasileira, 
conforme manifestou Emanuel Mendes, diretor do 
Sindicato dos Eletricitários do Estado do Rio de 
Janeiro (Sintergia-RJ), em entrevista no final de 
semana ao jornal Brasil de Fato.

Para “privatizar”  ou “capitalizar” a Eletrobras, o 
governo precisa atrair os investidores com a cha-
mada “descotização” onde são eliminadas as cotas 
de energia produzida e vendida ao baixo preço pe-
las usinas Hidrelétricas e toda a energia passa a ser 
vendida ao preço de mercado, que pode chegar aos 
R$ 300 o megawatt/hora. Além da questão da tarifa 
há ainda outros embustes no processos de “capitali-
zação e de “descotização”. É sabido que a privatiza-
ção tem como outras consequências a terceirização 
irrestrita, e a precarização dos serviços, com a subs-
tituição de trabalhadores altamente qualificados por 
outros com salário menor, mas sem experiência e co-
nhecimento técnico. Isto também será extremamen-
te prejudicial a toda a população.

"O modismo de que tudo 
que é privado é bom, e 

tudo que é estatal é ruim, 
é um grande equívoco que 
tem trazido consequências 

terríveis para o Brasil. 
Conforme a avaliação do 
ex-Diretor da Petrobras, 
a geração hidrelétrica da 

Eletrobras custa de R$ 8 a  
R$ 12 por megawatt hora"

"Para efetuar a 
proposta, o TST 

analisou as ponderações 
dos representantes 
das empresas e do 

Coletivo Nacional dos 
Eletricitários (CNE), 
apresentadas nas 
diversas reuniões 

ocorridas ao longo dos 
últimos 90 dias, por 
conta do Pedido de 

Mediação Pré-Processual 
(PMPP) efetuado pelo 

CNE em junho de 2019"

TEMER ADMITE O GOLPE EM REDE NACIONAL
Em programa na televisão, ex-presidente afirma que impeachment foi golpe

GOLPE

O ex-presidente da república, Michel Temer, afirmou no programa Roda Viva da TV Cultura a sua versão histórica para 
o impeachment da presidenta Dilma Rousseff: houve um golpe! A revelação ocorreu na última segunda-feira (16/09) 
e já circula na mídia e nas redes sociais. O fato do ex-presidente admitir o golpe que o alçou ao poder abre espaço 
para o Tribunal Superior Eleitoral – TSE investigar o uso indiscriminado das fake news durante o processo eleitoral 
que levou Bolsonaro à presidência da república em 2018. O pronunciamento ao vivo de Michel Temer num programa 
em rede nacional também evidencia a intenção, após o golpe, de uma lógica contrária à soberania do Brasil e, agora 
com provas de ilegitimidade, que incluem a venda de estatais e a entrega de setores estratégicos e bens naturais a 
interesses obscuros e nocivos aos brasileiros.

MAMATOCRACIA

Eis que na última semana, os empregados da Eletrosul descobriram que um dos mais destacados cabos elei-
torais de Bolsonaro na empresa, conhecido por suas fotos e vídeos ao lado do capitão, e que já havia recebido 
como reconhecimento a indicação para uma assessoria nível NHI, recebeu mais um mimo. Um MBA, inteiramente 
pago pela Eletrosul. Algo próximo a R$25.000,00. Mas havia um empecilho: a norma interna não permitia. E 
agora? “Tem que mudar isso daí!” sempre diz o capitão. Lógico, resolvido! Sem pestanejar, mudaram a NG. E para 
isso, não precisou de autorização da Eletrobras, da SEST, da conjunção astral e de nenhum daqueles espanta-
lhos que colocam na nossa frente quando querem ferrar o conjunto dos empregados. Enquanto isso, seguimos 
sem a distribuição de méritos e sem a aplicação do SAN. Ah, e sem direito a MBA. Viva a meritocracia!

CNE LEVA LUTA CONTRA PRIVATIZAÇÃO AO 
PRESIDENTE DO CONGRESSO
Coletivo apresenta a Rodrigo Maia defesa do patrimônio público

ELETROBRAS

Na luta contra a privatização da Eletrobras, representantes do Coletivo Nacional dos Eletricitários 
(CNE) estiveram reunido com o Presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia (DEM). Ao lado de 
parlamentares que defendem o setor elétrico público e a soberania brasileira, o CNE cobrou de maia que, 
caso a proposta de privatização seja apresentada pelo Governo Bolsonaro, esta seja analisada e debatida 
amplamente, dando condições para que a defesa do patrimônio público seja feita. Além dos dirigentes 
sindicais, participaram os Deputados Federais Zé Carlos (PT), Henrique Fontana (PT), João Daniel (PT), 
Paulão (PT), Pedro Uczai (PT), Danilo Cabral (PSB) e Júlio César (PSD).

CUTUCADA

QUEM CHAMOU A POLÍCIA PARA INTIMIDAR OS 
CELESQUIANOS?

Nesta terça-feira, a paralisação dos trabalhadores da Celesc fez Itajaí 
voltar no tempo. Em um tempo de perseguições: a ditadura militar. En-
quanto os celesquianos exerciam seu direito de manifestação, a polícia 
chegou com truculência, pressionando e ameaçando trabalhadores. Com 
um interdito proibitório que tinha validade apenas para Florianópolis em 
mãos, tentava intimidar os trabalhadores e lideranças do movimento, 
com um discurso que parecia bem decorado, como se alguém tivesse 
dado o tom das ameaças para eles. Como o fato só ocorreu em Itajaí, não 
parece uma postura da Diretoria da Empresa. Mas é de se imaginar quem 
é o inimigo dos trabalhadores em Itajaí, que mobilizou a polícia contra 
aqueles que lutam em defesa dos direitos de todos...



1) COMO BACURAU ME ARREBATOU.

Acabo de voltar do filme Bacurau. Algumas análises alambicadas elogiam o filme 
mas destroem seu conteúdo radical. Muitos críticos trazem a lembrança de wes-
terns americanos, o que é uma forma sutil e enganosa de sair do centro concreto 
da trama. Coisa de analistas querendo resvalar em sutilezas acadêmicas e pousar 
de bem informados.

A realidade, no fundo da narrativa, é simples e cortante.  Um sertão profundo e 
pulsante é ameaçado por brasileiros do “sul maravilha” que não o entendem, na 
figura de dois motoqueiros e por um grupo de americanos mórbidos e sedentos de 
sangue, capitaneados por um alemão nazista,

A situação daquela cidadezinha fora do mapa, dez anos adiante de nós, é única 
e terrível e com isso, paradoxalmente universal. O clima de Grande Sertão: Veredas 
volta a todo momento. Não há heróis e bandidos, em desenho maniqueísta, mas o 
grande contexto é o enfrentamento do mal institucionalizado, por um bem num pri-
meiro momento contraditório. E haverá por fim a resistência, inevitavelmente feroz,  
de uma comunidade ameaçada. Temos uma figura emblemática em um personagem 
que vem dos fora da lei, aparentemente  integrado, e que volta a suas origens  e 
chama um grupo rebelde que tem muito  a ver com o grupo de Zé Bebelo, no sertão 
de Guimarães Rosa.  

Uma população resiste ocultando-se  silenciosa, e sai afinal, destruindo com raiva 
incontida os invasores doentios e necrófilos. Estes teriam chegado com o apoio do 
poder político, na pessoa de um prefeito venal, uma alegoria que nos desvenda com 
nitidez um poder que temos diante de nós. O político é enxotado, de costas, com 
um capuz insultante. A união do povo será fundamental. Violenta e feroz,  como não 
poderia ser de outra forma naquele contexto da aridez e solidão sertaneja.

 Um crítico chegou a dizer que o paralelo com a situação atual  era um aspecto 
superficial e enganoso da trama. Maneira intelectual e desvertebrada de ter medo 
de ir ao fundo do drama daquela cidadezinha perdida, sinal vivo do problema social 
e político de nossos dias.

O filme me fortaleceu na necessidade de denunciar alienígenas estrangeiros in-
vasores, com a  conivência de  brasileiros culturalmente alienígenas. Isso me  tocou 
profundamente. Ao terminar não me contive, levantei-me e bradei, alto e bom som, 
contra os estrangeiros invasores, setores nacionais ligados a eles e um governo 
cúmplice e canalha. Houve aplausos aqui e ali. Mas ergui minha voz numa plateia 
majoritariamente silenciosa, talvez comovida, inquieta, mas quem sabe também em 
parte covarde ou incapaz de ir ao fundo de uma indignação indispensável. O silêncio 
de um rebanho dócil é o pior impedimento para uma ação política indignada.

Lembro Miguel Hernández nas trincheiras da guerra civil espanhola:
"Los bueyes doblan la frente, impotentemente mansa... No soy de un pueblo de 

bueyes,.. Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza?".
Negando um marasmo cívico  preocupante, há que sonhar com um Brasil desperto  

e com uma cidadania ativa capaz de ganhar as ruas clamando por democracia e por 
um amplo diálogo patriota,  plural e libertador.

2) UM BACURAU PERENE.

Quero afastar um equívoco. A genialidade do filme é que ele não se 
esgota num momento histórico. Não é um filme de tese ou escrito ca-
mufladamente apenas para o Brasil de hoje.Os autores fizeram uma obra 
perene. Mas, a sua universalidade agônica, que transcende uma situação 
determinada, permite que cada um o viva intensamente a partir de seu 
mundo concreto.

 A genialidade do Quixote é que não se reduz à crítica da cavalaria de 
seu tempo, nem é apenas um livro de "entretenimiento"( o que não deixa de 
ser para muitos leitores desavisados). Isso não explicaria sua perenidade, 
como o livro talvez mais lido depois da Bíblia, e o mais traduzido. Ele vive 
em cada um que se rebela contra a injustiça humana. Os moinhos de vento 
de hoje não são os de mais atrás. Mas eles escondem gigantes que sempre 
rondam na história e que se apresentam para mim de uma maneira con-
creta e irresistível. Daí uma leitura onde o leitor mergulha em seu mundo, 
que vai além de "um certo lugar da Mancha", que o autor não consegue nem 
quer identificar, porque ele está no meio de nós.

 Assim Bacurau me permite sentir as dores de nossa realidade absurda e, 
outros leitores, em outros momentos, terão outros sobressaltos diante da 
exigência de novos "entuertos".

 O filme me atingiu violentamente agora e atingirá adiante a todos os 
que souberem ver em Bacurau aquele povo paradigmático e denunciador 
que empurra cada um para a ação inelutável..

ATUAL E
PERENE

POR LUIZ ALBERTO GOMEZ DE SOUZA


