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DESDE 1988 AO LADO DOS TRABALHADORES

FRENTES PARLAMENTARES 
EM DEFESA DA ELETROBRAS

Com o objetivo de atuar na luta contra a privatização da Eletrobras e suas controladas, garantindo à população segurança energética, modicidade 
tarifária e qualidade na prestação do serviço os deputados federais lançaram cinco Frentes Parlamentares. São elas a Frente Parlamentar em Defesa da 
Eletrobras e do Setor Elétrico, Frente Parlamentar em Defesa da Eletrosul, Frente Parlamentar em Defesa do Setor Elétrico Brasileiro, Frente Parlamentar 
Mista em Defesa da Eletronorte e a Frente Parlamentar em Defesa da Chesf. Com as Frentes a Federação Nacional dos Urbanitários (FNU) e o Coletivo 
Nacional dos Eletricitários (CNE) buscam ampliar o debate sobre o impacto negativo da venda das empresas estatais e assim, angariar o apoio de governa-
dores, deputados estaduais, prefeitos, vereadores, associações comerciais e industriais, conselhos de classe e outros setores da sociedade que defendem 
a sua empresa regional como pública, fortalecendo o desenvolvimento socioeconômico dos estados e municípios.

Cinco frentes são lançadas na Câmara dos Deputados



Governos em final de mandato, ou precocemente enfra-
quecidos, são ainda mais propensos a atos espalhafatosos e 
imprudentes. Na sexta-feira (28/6), em Bruxelas, ministros 
do Mercosul e o presidente da Comissão Europeia (CE) anun-
ciaram ter chegado ao que poderá ser, um dia, um acordo de 
“livre” comércio entre os dois blocos. No Brasil, o governo Bol-
sonaro, representantes das grandes transnacionais e a mídia 
conservadora comemoraram o fato, que julgam “histórico”. Não 
há, porém, nenhuma garantia de que os compromissos firma-
dos entrarão em vigor um dia. O caminho para a aprovação 
final é longo e pedregoso. Os primeiros obstáculos já come-
çaram a surgir – e vão muito além dos movimentos sociais 
e da “esquerda”. Mas se um dia prevalecer o que se tramou 
na cidade-sede da União Europeia (UE), haverá três consequ-
ências claras. Brasil, Argentina, Uruguai 
e Paraguai cimentarão sua condição de 
produtores de bens primários vulgares, 
em condições sociais e ambientais cada 
vez mais precárias. Os direitos dos tra-
balhadores, a natureza e a pequena pro-
dução serão atingidos também na Eu-
ropa. No lado dos ganhadores, estarão 
apenas as megacorporações e setores 
econômicos conhecidos por sua ação 
predatória, como o ruralismo brasileiro.

Três dias após a assinatura, o teor exa-
to do compromisso firmado em Bruxelas 
permanece oculto – como para confir-
mar a falta de transparência do modelo 
de globalização atual. Mas algumas das 
bases vieram à tona, em comunicados 
e entrevistas. Como tornou-se costume 
em acordos assim, as cláusulas são de 
dois tipos. Uma parte trata propriamente de comércio; outra, 
em geral pouco debatida pelas sociedades, inclui normas mui-
to mais amplas, que frequentemente alteram a ordem econô-
mica, social e mesmo política dos países implicados.

O capítulo comercial, no que se conhece, estabelece três mu-
danças. Os produtos industriais europeus (em especial os mais 
presentes na pauta de exportações para o Mercosul) entrarão 
no bloco sem pagar qualquer imposto de importação. A elimi-
nação das barreiras que hoje salvaguardam as produções lo-
cais ocorrerá num prazo de cinco a dez anos. Os comunicados 
falam explicitamente em automóveis (que hoje pagam 35%), 
suas peças (de 14% a 18%), equipamentos industriais (de 14% 
a 20%), produtos químicos (até 18%), vestidos e calçados (até 
35%) e farmacêuticos (até 14%). Além destes, os europeus in-
troduzirão, sem barreiras, produtos agroalimentares sofistica-
dos, como vinhos (hoje, tributados a 27%), chocolates (20%), 
uísque e outros destilados (de 20% a 35%), queijos (28%) bis-
coitos (16% a 18%), pêssegos em lata (55%) e até refrigerantes 
(de 20% a 35%).

A nota emitida pela chancelaria brasileira comemora, em tom 
pueril: “Os consumidores serão beneficiados pelo acordo, com 
acesso a maior variedade de produtos a preços competitivos”. 
Não menciona o preço: devastação do que resta de indústria 
nacional, diante da concorrência de empresas europeias com 
acesso muito maior a infraestrutura, tecnologia e, em especial, 
fontes de financiamento. Os primeiros sinais de alerta já surgi-
ram, vindos do Instituto Aço Brasil, que reúne as empresas do 
setor siderúrgico. “Qualquer abertura sem corrigir assimetrias 
só agrava a situação da siderurgia”, afirmou, neste fim de se-
mana, o presidente da entidade, Marco Polo Neves.

Em contrapartida totalmente desigual, a União Europeia 
abrirá ao Mercosul seu mercado de produtos agrícolas. Os 
comunicados referem-se à exportação de itens pouquíssimo 

elaborados: suco de laranja, frutas, café 
solúvel, carnes, açúcar e etanol. É curio-
so que o próprio textoproduzido pelo 
governo brasileiro fala de modo gran-
diloquente, porém fornece previsões 
pífias. A entrada em vigor do acordo 
elevaria o PIB em algo entre “US$ 87,5 
bilhões e USS 125 bilhões, em quinze 
anos”. Faça as contas: na hipótese mais 
otimista, seriam US$ 8,3 bilhões a mais 
por ano, ou… meros 0,4% de aumento 
na produção nacional, hoje estimada 
em cerca de US$ 2 trilhões anuais.

Mesmo assim, atenção: nem isso está 
garantido. Os negociadores europeus 
cercaram-se de salvaguardas adicio-
nais. Para produtos como carnes, açú-
car e etanol, haverá cotas – ou seja, 
volumes máximos de exportação. Em 

relação à carne, por exemplo, serão 99 mil toneladas anuais 
– ou 1,2% do consumo anual do item na UE. Além disso, algo 
está claramente definido: os europeus poderão, sempre que 
julgarem necessário, invocar o “princípio da precaução” e blo-
quear a importação de produtos agrícolas do Mercosul sobre 
os quais pese suspeita de prejudicarem a saúde ou o ambiente.

Um terceiro aspecto, sempre no capítulo das relações co-
merciais, ajuda a compreender os interesses a que serve o 
pré-compromisso assinado sexta-feira. Haverá ampla liberali-
zação do comércio intracorporações. Isso permitirá, a trans-
nacionais instaladas nos dois lados do Atlântico, ampliar a 
competição entre seus trabalhadores, deslocando a produção 
para onde forem menores os salários e mais frágeis os direitos 
trabalhistas. Se a Volkswagen, por exemplo, julgar muito cara, 
ou muito protegida, a mão-de-obra empregada na produção de 
freios, no Brasil, poderá importá-los da Eslováquia ou da Hun-
gria. Poderá, alternativamente, “convencer” seus assalariados 
brasileiros a “optar” entre produzir por menos e perder seus 
empregos…
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CAPITALISMO SEM RISCO?
Privatização cria mecanismo para nunca ter prejuízos em contratos

ELETROBRAS

A noção de equilíbrio econômico, introduzida nos 
contratos de privatização (ou “de concessão”) como 
mecanismo de proteção ao capital estrangeiro inves-
tido no setor elétrico, garante que os investimentos 
sejam sempre remunerados. E, assim, criou-se, no setor 
elétrico brasileiro, o “capitalismo sem risco”. A Eletro-
bras possui 14 hidrelétricas nesse regime de cotas, que 
negociam a produção a entre 60 e 70 reais por mega-
watt/hora. Essa energia poderia ser vendida no mer-
cado a partir de 2018 por pelo menos 150 reais, o que 
significa uma geração de caixa de mais de 10 bilhões 
de reais por ano. E isso que atrai a cobiça.

Mas afinal, qual é o país que, estando entre os 10 
maiores produtores de energia HIDROELÉTRICA, priva-
tizou todas suas empresas e, consequentemente suas 
usinas? Na China, as hidrelétricas representam 15% 
das necessidades, sendo todas estatais. No Canadá, 
71% das necessidades do país são supridas por hidre-
létricas, das quais 90% são estatais. Nos Estados Uni-
dos, apenas 7% da necessidade energética é suprida 
por estatais. Entretanto, destas, 73% são do Estado. Na 
Rússia, apenas 15% da necessidade é alcançada com 
hidrelétricas, mas todas estão sob controle público. 

Até mesmo países que servem de exemplo para o dis-
curso liberal têm uma relação responsável com a gera-
ção de energia. Na Noruega, a hidroeletricidade cobre 
98% da demanda de energia do país. Tudo é estatal. Já 
no Japão, apenas 7% da energia vem das hidrelétricas 
e tudo é privado.

Assim, se o Brasil privatizar a Eletrobrás, dependen-
do das usinas hidroelétricas em até 70%, mesmo pro-
duzindo 7 vezes mais energia hidroelétrica do que o 
Japão, vai se espelhar nele. As hidrelétricas da Eletro-
bras vendem a tarifa mais baixa do Brasil. É a energia 
de menor custo de produção do país. Se privatizar, os 
contratos de comercialização de energia serão revis-
tos. Vão aumentar quatro vezes mais. O que está em 
disputa, no fundo, é quem se apropria destas extraor-
dinárias unidades de produção, que são as melhores 
do Brasil.

A Eletrobras engloba o maior volume de negócios 
em eletricidade do país. Somente na geração o grupo 
é composto por 48 hidrelétricas, 112 termelétricas, 2 
termonucleares, 70 usinas eólicas e uma usina solar, 
próprias ou em parcerias. A empresa também é atuante 
na transmissão, com mais de 65 mil km de linhas.

TRIBUNA LIVRECEB E CEEE NO RUMO DA PRIVATIZAÇÃO

Privatização das distribuidoras públicas foi autorizada em dois estados

PRIVATARIA

Na última semana a energia pública e de qualidade sofre um duro golpe. No distrito Federal e 
no Rio Grande do Sul a privatização das distribuidoras de energia foram autorizadas. Na capital 
nacional, o Conselho de Administração da Companhia Energética de Brasília (CEB) aprovou a priva-
tização da distribuidora do grupo. A decisão foi tomada pela maioria dos acionistas da estatal, em 
assembleia geral. A proposta analisada pelo conselho prevê a venda de 51% das ações da empresa, 
sendo que os outros 49% continuarão com o Governo do Distrito Federal.

No Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa do Estado deu mais um passo no golpe contra o 
patrimônio público. Se antes os deputados já haviam manipulado a legislação e retirado do povo 
gaúcho o poder de decisão sobre a venda da estatal, nesta terça-feira, dia 2, os parlamentares apro-
varam projeto encaminhado pelo Governador do Estado, Eduardo Leite (PSDB) para privatização da 
Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), da Companhia Riograndense de Mineração (CRM) e 
da Sul Gás. Com ampla maioria na assembleia, a aprovação para privatização do patrimônio público 
segue a cartilha do Governo Federal para recuperação fiscal dos Estados.

Manobra conhecida no histórico de privatizações do Brasil, a política do Governo Federal de con-
dicionar a renegociação das dívidas dos estados com a união à privatização das estatais é um plano 
contra o próprio Brasil. Atacando as empresas públicas e favorecendo o mercado, o governo investe 
na exploração dos trabalhadores e acaba com a soberania nacional, tornando o Brasil, gradativa-
mente, colônia dos grandes capitalistas.

Com a privatização destas empresas, apenas restarão 3 distribuidoras de energia estatais no 
Brasil: Celesc, Copel e Cemig. Uma demonstração do contrassenso das políticas neoliberais que re-
tornam com força: das 3 que restam, as estatais Catarinense e Paranaense estão no topo do ranking 
de melhor serviço prestado à população.

Europa-Mercosul: o acordo de Recolonização (parte 1)

"A nota emitida pela chancelaria 
brasileira comemora, em tom 

pueril: “Os consumidores 
serão beneficiados pelo 

acordo, com acesso a maior 
variedade de produtos a preços 
competitivos”. Não menciona o 
preço: devastação do que resta 
de indústria nacional, diante 
da concorrência de empresas 
europeias com acesso muito 

maior a infraestrutura, tecnologia 
e, em especial, fontes de 

financiamento"

ARTICULAÇÕES EM DEFESA DA ELETROBRAS

CNE se reúne com vice-presidente, Hamilton Mourão

ELETROBRAS

Articular politicamente para defender o patrimônio público é um dever da representação 
dos trabalhadores. Fortalecendo o trabalho em defesa da Eletrobras e de suas subsidiárias 
Públicas, dirigentes do Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE) estiveram reunidos com 
o Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB). Ao vice-presidente, os dirigentes 
sindicais apresentaram dados sobre o risco de privatização do setor elétrico nacional, com 
a perda de soberania e a precarização do atendimento à sociedade.

As entidades sindicais conseguiram, ainda, o agendamento de reunião com o Clube 
Militar, instância que congrega o alto oficialato das forças armadas e que possui influ-
ência dentro do novo Governo. Desta forma as entidades representativas buscam em 
defesa da Eletrobras e das demais empresas públicas do setor elétrico, demonstrando 
que a privatização em uma área essencial para o desenvolvimento econômico e social 
brasileiro deve ficar nas mãos do povo.

GREVE SUSPENSA EM 
TODO O BRASIL

Suspensão possibilita mediação no TST

ELETROBRAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores na 
Indústria de Energia Elétrica de Florianópolis e 
Região – SINERGIA, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, convoca todos os associa-
dos da base territorial do Sindicato, para parti-
ciparem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a 
realizar-se no dia 08/07/2019 (segunda-feira), 
às 17h30m em primeira convocação, com o nú-
mero regulamentar de presentes, e às 18h00m, 
em segunda e última convocação, com qual-
quer número de presentes, no auditório do SI-
NERGIA, sito à Rua Lacerda Coutinho, nº149, 
Centro, Florianópolis/SC, a fim de discutirem e 
deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA: 

01 – Informes; 
02 – Prestação de contas 2018; 
03 – Previsão orçamentária para 2019/2.

Florianópolis, 02 de julho de 2019.

Eduardo Clasen Back
Coordenador Geral

O Pedido de Mediação Pré-Processual (PMPP) tem o 
objetivo de evitar o ajuizamento do dissídio coletivo do 
ACT. Iniciativa do Coletivo Nacional dos Eletricitários 
(CNE) o pedido foi acatado pelo Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) mediante compromisso assumido pelas 
lideranças sindicais em encaminhar nas assembleias a 
suspensão da greve por tempo indeterminado que es-
tava prevista para iniciar em 01/07. A audiência inicial 
em que o Vice Presidente do TST solicitou a suspensão 
da greve, ocorreu no dia 26/06. As assembleias foram 
realizadas na maior parte do país no dia seguinte e 
aprovaram a suspensão da greve. A decisão da catego-
ria em acatar o pedido do TST foi uma clara demonstra-
ção do senso de responsabilidade e compromisso com a 
continuidade da prestação dos serviços de energia, vi-
tais para a população. Os trabalhadores deixam de for-
ma ainda mais clara, que não querem a greve simples-
mente. Desejam sim manter suas conquistas históricas, 
condições dignas de trabalho, com salários e benefícios 
justos. Para isso, apostam na negociação e esperam 
agora contar com o apoio do TST no processo de me-
diação que deve perdurar durante todo o mês de julho, 
com a realização de várias audiências em calendário 
a ser proposto pelo próprio Tribunal e encaminhado à 
Eletrobras e à coordenação do CNE. Em contra partida 
à suspensão da Greve durante a mediação, o Acordo 
Coletivo de Trabalho teve a vigência prorrogada.  

Por Antônio Martins (publicado originalmente no site outraspalavras.net)



LIBERDADES EM DISPUTA
Uma velha pretensão da direita é se apropriar da liberdade. A multinacional (sediada 

nos Estados Unidos) dos estudantes reacionários se denomina “pela liberdade”. Nas redes 
sociais, o adjetivo “livre” depois do nome de uma universidade indica quase sempre que 
se trata de um grupo de direitistas militantes - “USP Livre”, “Unicamp Livre”, “UFRJ Livre”. 
Ideólogos ultraliberais se reúnem a cada ano no “Fórum da Liberdade”, que gerou suas 
próprias imitações, como o “Fórum Liberdade e Democracia”. Os mais extremados, que apre-
goam uma organização social de tipo neofeudal, em que não há Estado e o poder político é 
baseado numa rede de contratos privados, atribuíram a si mesmos o nome de “libertários”.

Não é de hoje. O capitalismo selvagem é o “livre mercado”; o bloco estadunidense durante 
a Guerra Fria era o “mundo livre”; a propriedade privada foi rebatizada como “liberdade 
econômica”. E o pensamento liberal, do século XVIII em diante, 
constrói a ideia de uma oposição imanente entre liberdade e 
igualdade. Se a esquerda defende a igualdade, logo está deixan-
do a liberdade de bandeja para a direita.

A experiência do socialismo autoritário também ajudou. Se a 
liberdade não estava nos países do bloco soviético, certamente 
estaria nos seus antagonistas.

Assim, os grupos “livres” e “pela liberdade” se julgam no 
direito de advogar teses autoritárias e defender alegremente 
a repressão a seus opositores, uma vez que, sendo de direita, 
têm seu caráter “libertário” garantido. Na verdade, todos os 
seus grandes ícones revelaram simpatia pelo autoritarismo, 
desde Ludwig von Mises, que escreveu que o fascismo “salvou 
a civilização europeia”, até Milton Friedman e Friedrich Hayek, 
que apoiaram a ditadura de Pinochet no Chile. De fato, quem lê 
Hayek, por exemplo, logo percebe seu desprezo pela democracia, 
que pode ser um obstáculo à “liberdade”. Mas lendo com mais 
atenção percebe-se também que essa “liberdade” se resume ao livre mercado. Para que o 
mercado funcione como ele deseja, muitas liberdades - como a liberdade dos trabalhadores 
se organizarem em defesa de seus direitos - devem ser eliminadas. Muitos desses grandes 
entusiastas da liberdade defendem sem rodeios medidas como o banimento dos sindicatos.

Na história do pensamento liberal, essa paradoxal combinação entre império da liberdade 
e governo autoritário nasce da percepção prevalecente de que a igualdade pertence à esfe-
ra pública e a liberdade, à privada. A formulação canônica aparece em Benjamin Constant, 
na célebre diferenciação entre a liberdade dos antigos e a liberdade dos modernos, no 
começo do século XIX. A autonomia coletiva, que seria o valor perseguido na polis grega, é 
desprezada como pouco relevante para os modernos. A participação política comprometeria 
o tempo necessário à dedicação aos afazeres particulares que os modernos prezam. Nossa 
liberdade é a liberdade de guiarmos nossa vida na esfera privada, sem interferência inde-
vida dos outros e, particularmente, do Estado. Um Estado autoritário, mas “mínimo”, seria 
benéfico à liberdade.

Ou seja: em relação ao governo, os modernos não desejam participação, mas limitação, a 
fim de que sua realização privada não seja comprometida. Mas cabe lembrar que a esfera 
privada sempre foi o espaço de florescimento das desigualdades, ao passo que nas arenas 

públicas vigoraria a igualdade convencional entre todos os cidadãos. Temos aqui o desprezo 
pelo valor da igualdade - que leva, é claro, a uma situação em que a “liberdade” obtida é óti-
ma para quem tem recursos para usufruir dos prazeres da vida privada, mas muito penosa 
para quem não os tem.

Uma derivação deste raciocínio surge na distinção, igualmente célebre, entre “liberdade 
negativa” e “liberdade positiva”, tal como formulada por Isaiah Berlin. Enquanto a primeira 
se refere à ausência de coerção externa, em particular a coerção estatal, nas decisões sobre 
a própria vida, a segunda envolve a participação no autogoverno coletivo. Em particular, 
Berlin recusa a ideia de que a privação material implica em redução da liberdade. Não 
seria possível afirmar que a falta de recursos, por impedir que quem a sofre seja capaz de 

alcançar seus propósitos, implique em restrição à liberdade; ele 
argumenta que essa compreensão “depende de uma teoria social 
e econômica particular acerca das causas da minha pobreza ou 
debilidade”. Ao recusar essa “teoria social e econômica particu-
lar”, Berlin adensa a separação entre política e economia que é 
um dos principais pontos cegos da doutrina liberal.

Berlin não nega valor à liberdade positiva, que reconhece 
como um ideal digno de respeito. Mas confere uma “prima-
zia lexicográfica” à liberdade negativa: mesmo um grande 
incremento da liberdade positiva de muitos não justifica a 
redução da liberdade negativa de um só. Com isso, o autogo-
verno – a esfera da igualdade de direitos – fica limitado pela 
intocabilidade da autonomia individual privada, isto é, da 
esfera em que o exercício da liberdade é condicionado pelos 
recursos diferenciados disponíveis para os indivíduos. Em 
particular, qualquer política redistributiva torna-se depen-
dente da aceitação voluntária por parte dos controladores 

da riqueza, já que uma transferência compulsória para os mais pobres implicaria a 
coerção externa que é vetada.

Uma versão menos sofisticada do argumento aparece na obra de Hayek. Combatendo a 
noção de que há necessidade de uma base material mínima para o gozo da liberdade, ele 
diz que a liberdade no sentido positivo não é liberdade; “não passa […] de um sinônimo de 
poder ou riqueza”. O resultado de todas essas construções teóricas é afastar por completo o 
sentido da liberdade das condições efetivas para ser livre. É necessário enfrentar a simplifi-
cação hayekiana e entender que, embora liberdade não seja sinônimo de poder ou riqueza, 
certamente não é independente de poder e riqueza.

Uma tradição filosófica diferente opera não com a dicotomia liberdade/igualdade e sim 
com a dicotomia liberdade/necessidade. Somos livres apenas no momento em que supera-
mos a necessidade. Com isso, fica claro que, da mesmo forma como não há liberdade quando 
estamos submetidos à vontade de alguém, não há liberdade quando estamos submetido à 
privação. Ela também nos impede de definir livremente nossas ações. E, portanto, a igual-
dade não é a inimiga, mas uma base para a liberdade de todos. Sem isso, “liberdade” pode 
se configurar numa bandeira que não apenas é vazia de sentido, mas serve para encobrir 
múltiplas formas de opressão.

por Luís Felipe Miguel

"Não é de hoje. O capitalismo 
selvagem é o “livre mercado”; o 
bloco estadunidense durante a 

Guerra Fria era o “mundo livre”; a 
propriedade privada foi rebatizada 
como “liberdade econômica”. E o 

pensamento liberal, do século XVIII 
em diante, constrói a ideia de uma 
oposição imanente entre liberdade 
e igualdade. Se a esquerda defende 
a igualdade, logo está deixando a 

liberdade de bandeja para a direita"


