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DESDE 1988 
AO LADO DOS 

TRABALHADORES

DIRETORIA DA ELETROSUL 
AFRONTA TRABALHADORES 

COM RVA ESCANDALOSA

AUSTERIDADE NA 
ADMINISTRAÇÃO 
É SÓ PARA OS 
TRABALHADORES

ELETROSUL
A LUTA CONTRA A INCORPORAÇÃO 
ÀS AVESSAS AINDA NÃO ACABOU

CELESC
NENHUM TRABALHADOR DEVE 
PARTICIPAR DA ELEIÇÃO PARA DCL

RACISMO
CASO DE RACISMO NA ELETROSUL 
COMPLETA 25 ANOS



Há 25 anos, em janeiro de 1995, o 
técnico em eletrônica da Eletrosul, 
Vicente do Espírito Santo, conseguiu 
na Justiça do Trabalho ser reinte-
grado ao emprego ao provar que sua 
demissão foi por ``perseguição ra-
cial". O trabalhador reas-
sumiu o cargo em março 
daquele ano, quase três 
anos após sua dispensa.

A Eletrosul (Centrais 
Elétricas do Sul do Bra-
sil), estatal onde Santo 
trabalhava, recorreu da 
decisão. Vicente tentou 
conversar com seus su-
periores para reverter a 
demissão. Mas não con-
seguiu. A resposta ao 
seu pedido foi: ``O que 
esse crioulo quer mais, agora que 
conseguimos clarear o departamen-
to?" A frase foi ouvida por colegas 
do técnico, que foram testemunhas 
no caso.

Na sua defesa a Eletrosul se afun-
dou um pouco mais. Afirmou que 

havia sido uma brincadeira e com-
plementou que para provar que não 
havia discriminação “promovemos 
até uma secretária, apesar de mu-
lher e negra”. Vicente faleceu em 
junho de 2011. Seu caso é digno de 

nota por que foi a pri-
meira vez que o TST 
reintegrou um traba-
lhador sem garantia de 
emprego por considerar 
que o racismo é um cri-
me hediondo e autoriza-
va a reintegração. Nilo 
Kaway, então advogado 
do Sinergia e que de-
fendeu Espirito Santo, 
lembra ainda que na 
época (governo Collor) o 
Brasil era acusado pelo 

OIT por descumprir várias normas 
trabalhistas. “Para responder estas 
acusações o governo usou a decisão 
do TST, e recebeu um cumprimento 
da Organização por ver que as insti-
tuições estavam funcionando bem e 
reprimindo o racismo”. LV

Trabalhador demitido por racismo foi reintegrado em 1995
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No final de 2019 o Conselho de Administração validou 
um golpe articulado pela presidência da Celesc contra 
o mandato do Diretor Comercial. Eleito em 2018 para 
um período de 3 anos, Antônio Linhares teve o mandato 
cassado por conta de uma interpretação mirabolante 
da administração da empresa. À época, os sindicatos da 
Intercel manifestaram aos trabalhadores os perigos do 
golpe e a necessidade de defender o o mandato eleito. 
Ao mesmo tempo que questionamentos judicias seriam 
feitos, era preciso derrotar o golpe. A intenção era dar 
um contragolpe, referendando o nome do Diretor Elei-
to em nova eleição e garantindo a conclusão dos dois 
anos que foram cassados, através do voto. Entretan-
to, 2020 iniciou com um novo cenário. Questionando a 
cassação do mandato judicialmente e pressionado por 
um processo antiético que ameaçava o direito de in-
gresso ao Plano de Demissão Incentivada (PDI) ao fim 
de seu mandato, Linhares desistiu da eleição, afinal de 
contas, participando de um pleito que considera ilegal e 
que contesta na justiça, ele estaria o validando.

E este é o grande ponto da eleição. É preciso deslegi-
timar este processo de golpe. É preciso reafirmar que a 
eleição é uma fraude e este é um processo político que 
terá impactos diretos na luta pela manutenção da Ce-
lesc Pública. Infelizmente, vaidades e desejos pessoais 
parecem cegar alguns trabalhadores e cada um dos 6 

empregados que se inscreveram em um processo ilegal 
e antidemocrático estão dando suporte à uma admi-
nistração que busca destruir direitos dos celesquianos 
e privatizar a maior estatal catarinense. Não há como 
acreditar em boas intenções neste processo e por isso, 
não há possibilidade de voto nesta eleição. Assim como 
os diretores de Geração, Distribuição e Assuntos Jurídi-
cos e Regulatórios, que dão suporte à agenda de violên-

cia contra os trabalhadores e contra a empresa pública, 
cada um dos candidatos desta eleição entra no grupo 
dos traidores dos celesquianos.

Os sindicatos da Intercel estão percorrendo os 
locais de trabalho orientando os trabalhadores a 
não participarem da eleição. Ao não irem às urnas, 
os trabalhadores declaram o repúdio à um processo 
viciado desde o princípio. Não votar também é um di-
reito e, neste caso, é um recado estrondoso àqueles 

que desrespeitam os trabalhadores. Recentemente, 
a Comissão Eleitoral lançou um comunicado aos tra-
balhadores tentando justificar e dar uma aparencia 
democrática ao processo, incentivando a participa-
ção na eleição. Segundo denúncia de trabalhadores, 
a manifestação da comissão, composta por chefias 
indicadas pelos mesmos diretores que articularam 
o golpe) se deu após reunião com o presidente da 
Celesc em exercício, Fábio Valentim. Aliás, Valen-
tim, que ficou marcado por trair os trabalhadores, 
incentivar o enfrentamento e judicialização do ACT 
e dar o parecer jurídico que sacramentou o golpe 
na DCL, recebeu a presidência nas férias de Cleicio 
como compensação pelos serviços prestados contra 
os celesquianos ao longo do último ano. Agora, apa-
rentemente utiliza o status de presidente para inter-
ceder junto à Comissão Eleitoral e tentar convencer 
os celesquianos a votar neste processo ilegal.

O golpe dado no mandato do Diretor Comercial 
aponta para um golpe ainda mais perigoso: a cassa-
ção do mandato do representante dos empregados 
no Conselho de Administração, enfraquecendo a re-
sistência dos empregados e abrindo o caminho para 
a privatização da Celesc. É fundamental que os tra-
balhadores se unam e repudiem a eleição. Não votar 
é defender a Celesc Pública!

Nenhum trabalhador deve participar da eleição para Diretoria Comercial da Celesc

CELESC

DESLEGITIMAR O GOLPE

ELETROSUL

ELETRICITÁRIO: 25 ANOS DE 
LUTA CONTRA O RACISMO

Austeridade na Administração é só para os Trabalhadores

ELETROSUL

PLR DE DIRETORIA É DIFERENTE

A cada momento fica mais evidente 
a verdadeira face oculta e a perver-
sidade do modelo de administração 
que assola o país do desgoverno de 
Paulo Guedes e Bolsonaro. A gestão 
da Eletrobras e da Eletrosul não pa-
recem se diferenciar. Após sucessivos 
programas de redução do número de 
trabalhadores que vem precarizando 
a prestação do serviço público para a 
sociedade, após os trabalhadores pas-
sarem por negociações extremamente 
difíceis, amargando um Acordo Cole-
tivo de Trabalho rebaixado, com per-
das inflacionárias, e receberem uma 
Participação nos Lucros e Resultados 
(PLR) que não chega a 2 remunera-
ções, para os que se propõem a fazer o 
jogo do governo, a história é diferente! 
No Conselho de Administração da Ele-
trosul no final de 2019 foi aprovada 
a proposta de Remuneração Variável 
dos administradores (RVA). E pasmem! 

O montante da RVA previsto para 
2020 pode chegar a 13 remunerações 
para cada um dos Diretores, que já re-
cebem mensalmente um salário médio 
de cerca de 37 mil Reais. Ou seja, para 
cada um dos diretores que cumprirem 
determinadas metas, que certamente 
incluem a execução de programas que 
visam preparar e vender a empresa a 
preço de banana, poderão ser desem-
bolsados perto de 1 milhão de reais 
por ano a título de salários e RVA. É 
este modelo de administração que está 
sendo imposto às empresas públicas, e 
que as entidades representativas dos 
trabalhadores tem a responsabilidade 
de combater. Os sindicatos da Inter-
sul tem buscado fazer a sua parte, e 
se mantém firmes na luta contando 
sempre com o apoio e a força dos que 
tem a coragem de assumir a postura 
em defesa da classe trabalhadora e de 
todos os bons brasileiros.

Nos últimos dias vocês devem ter visto notícias sobre "o absur-
do" de quererem taxar a energia do sol. Que é inconcebível taxar a 
energia renovável. Na verdade a questão da energia solar não é bem 
assim. Essa campanha, que infelizmente traz uma carga de desinfor-
mação muito grande, tem por trás um lobby fortíssimo de grupos de 
investimento na área.

Pode se discutir o percentual, mas a taxação tem lógica sim, que 
aliás não é sobre toda a energia gerada, mas apenas sobre o que 
excede o consumo próprio. O que acontece: essa energia excedente é 
jogada para dentro do sistema elétrico, e a pessoa fica com créditos 
junto a distribuidora. Se ele gastou 100 e produziu 130, fica com 30 
de crédito. O que se quer taxar é esse crédito.

E qual a justificativa da taxa?
Acontece que as vezes se gera menos do que consome, e aí ele pre-

cisa a energia do sistema "normal". Só que esse sistema normal tem 
que estar ali disponível para quando ele precisar de energia, 24h/dia, 
7 dias/semana, e isso tem um custo. Além disso, quando gera mais do 
que consome, o sistema tem que estar ali tbm, disponível, bonitinho, 
para receber a energia dele. A taxação proposta, então, é para ajudar 
a arcar com estes custos. Pois hoje, essa conta é rateada somente 
junto aos consumidores normais, ou seja, na prática quem não tem 
energia solar subsidia parte da energia de quem tem sistema solar.

O que eles não dizem é que se a pessoa quer ter sua energia total-
mente suprida pelo sistema fotovoltaico, pode fazer isso sem qual-
quer taxação, mas pra isso tem que estar desconectado do sistema 
elétrico. Mas aí, pra fazer isso, eles tem que investir pequenas fortu-
nas em sistemas de baterias, para armazenar o excedente, o que hoje 
eles têm de graça através do sistema de créditos junto a distribuido-
ra. Entendeu a jogada?

A TAXAÇÃO DO SOL
por Eduardo Classem Back, coordenador do Sinergia

"Seu caso é digno 
de nota por que foi 
a primeira vez que 
o TST reintegrou 
um trabalhador 
sem garantia 

de emprego por 
considerar que o 

racismo é um crime 
hediondo"

TRIBUNA LIVRE

CUTUCADA
Os sindicatos da Intercel sempre defenderam que a Celesc tem em seus quadros 

profissionais capacitados para conduzirem todas as áreas estratégicas da empresa, 
sem a necessidade de indicação de diretores de fora. Infelizmente, o que vemos hoje 
é que a característica preponderante para chagar a um cargo não é nem capacidade, 
nem competência. É a subserviência. Infelizmente, a postura dos atuais diretores que 
são funcionários de carreira demonstra que, para subir à alta administração, basta 
não ter pudor e trair os trabalhadores. Afinal de contas, enquanto o Presidente-
-empregado-da-Engie, Cleicio Poleto Martins, goza férias no silêncio absoluto dos 
culpados, quem o substitui é Fábio Valentim, que tem em seu "currículo" ataques 
aos direitos dos trabalhadores no ACT e a validação do processo golpista na DCL. 
Governos e indicações políticas vêm e vão com rapidez. A memória dos trabalhadores 
fica. E nós nunca vamos deixar de lembrar que tivemos um presidente-substituto que 
se beneficiou de ataques aos empregados e à Celesc Pública para chegar a cadeira.

Sindicatos que compõem a Intersul manterão ações políticas e jurídicas até o esgotamento das possibilidades

ELETROSUL

A LUTA CONTRA A INCORPORAÇÃO ÀS AVESSAS AINDA NÃO ACABOU

Mesmo que tenha se realizado a assembleia de 
acionistas que autorizou a incorporação da Eletro-
sul pela CGTEE no último dia 2 de janeiro, a incorpo-
ração de fato ainda não é consumada. Os sindicatos 
da Intersul manterão as ações nas esferas políticas 
e jurídicas até o esgotamento das possibilidades, 
com clareza e convicção de que contribuíram e 
continuarão contribuindo na defesa dos reais inte-
resses dos trabalhadores e da sociedade brasileira.  
Seja qual for o desfecho deste processo, a atuação 
dos sindicatos da Intersul fez com que o tema da 
incorporação tenha sido minimamente discutido 
nos meios políticos e observado pelas instancias 
reguladoras e judiciais. Mudanças do projeto origi-
nal ocorreram certamente influenciadas pela ação 
sindical.

"Ao não irem às urnas, os 
trabalhadores declaram o repúdio à um 
processo viciado desde o princípio. Não 
votar também é um direito e, neste caso, 

é um recado estrondoso àqueles que 
desrespeitam os trabalhadores"

A partir da provocações da Intersul as organi-
zações sociais e políticas começam a se mobili-
zar em torno do debate sobre a incorporação da 
Eletrosul. Para melhor entendimento de tudo que 
foi realizado pela Intersul durante este processo, 
relatamos ao lado os principais eventos em or-
dem cronológica:

ENTENDA O CASO

09/04/19 – Formação da primeira Frente 
Parlamentar em Defesa da Eletrosul depois que 
a Intersul provocou o Ministério Publico Fede-
ral para Investigar possíveis irregularidades no 
modelo de incorporação;

07/05/19 – Em audiência publica o Presi-
dente da Eletrobras vai dar explicações ao Con-
gresso Nacional;

13/05/19 – Realizada a primeira audiência 
pública na ALESC para debater a Incorporação;

28/08/19 – Intersul obtém tutela antecipada 
para suspender AGE;

29/08/19 – Intersul derrota recurso da Eletro-
bras TRF4 de Porto Alegre e mantem a tutela;

30/08/19 – Intersul realiza ato de protesto na 
sede enquanto Eletrobras suspende AGE;

26/09/19 – Intersul participa de audiência pú-
blica no Senado Federal e contesta incorporação;

13/11/19 – Novo recurso da Eletrobras por meio 
de Agravo para revogar a tutela no TRF4;

29/11/19 – Juiz substituto no TRF4 revoga a 
liminar (tutela) que impedia a AGE que em seguida 
é marcada para 16/12/2019;

13/12/19 – Justiça do Rio de Janeiro mantém 
Mandado de Segurança em favor da Intersul para 
acesso a todos os documentos acerca da Incorpo-
ração e a AGE é novamente adiada;

18/12/19 – Em comunicado ao mercado Eletro-
bras anuncia capitalização da CGTEE para sanear 
sua dívida;

23/12/19 – AGE de incorporação é marcada 
para 02/01/2020; 

27/12/19 – Intersul peticiona agravo da decisão 
e tenta novamente suspender AGE no TRF4 por 
conta do não cumprimento integral do Mandado de 
Segurança no Rio de Janeiro. Juiz de plantão se 
recusa a julgar o agravo; 

02/01/20 – A Eletrosul e a CGTEE realizam 
assembleia conjunta para incorporação sob pro-
testo dos trabalhadores na sede em Florianópo-
lis e em diversas áreas descentralizadas. Acio-
nistas minoritários capitaneados pelo Sinergia e 
Aprosul registram voto contrário à Incorporação 
na AGE; 

A ação judicial da Intersul contra a incorpo-
ração da Eletrosul agora prossegue em rito nor-
mal até o julgamento final do mérito cabendo 
posteriormente recurso junto ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF).



A cineasta Petra Costa comentou em suas redes sociais, nesta segunda-feira 13, sobre a 
indicação ao Oscar que recebeu na categoria de Melhor Documentário, por “Democracia em 
Vertigem”. Lançado pela plataforma de streaming Netflix em junho de 2019, o filme mostra 
o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Há imagens também dos 
protestos de junho de 2013 e da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A documentarista manifestou entusiasmo e protestou contra o que chamou de “epidemia 
da extrema direita” no país. “Estamos extasiados pela Academia ter reconhecido a urgência 
de #DemocraciaEmVertigem. Numa época em que a extrema direita está se espalhando como 
uma epidemia, esperamos que esse filme possa ajudar a entender como é crucial proteger 
nossas democracias. Viva o cinema brasileiro!”, escreveu a cineasta.

DOCUMENTÁRIO QUE RETRATA GOLPE DE 2016 É 
INDICADO AO OSCAR


