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DESDE 1988 AO LADO DOS TRABALHADORES



Os sindicatos que compõem a Intersul em articulação política com parlamentares de diversos parti-
dos viabilizaram a realização de mais uma importante audiência pública, que acontecerá no auditório 
Antonieta de Barros, nas dependências da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina – 
ALESC, no dia 14 de outubro de 2019, as 09 horas. A audiência faz parte de um conjunto de eventos 
por todo o país, em defesa da Soberania Nacional e do Setor Elétrico Brasileiro e deverá contar com 
a presença de importantes lideranças políticas de todo o Brasil que se opõem ao projeto de priva-
tização irrestrita que o Governo Federal vem tentando levar a cabo, promovendo a destruição das 
empresas públicas em geral e entregando de maneira vergonhosa o patrimônio público da sociedade 
brasileira. convidamos a todos, trabalhadores, empresários, lideranças políticas, sindicais  e de movi-
mentos sociais a estarem presentes no dia 14/10 para conhecer e debater as alternativas ao projeto 
do governo. Defender a Eletrosul e as empresas públicas é defender o Brasil!

Defesa da Eletrosul e do Sistema Elétrico Brasileiro em Audiência pública
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ACT2019 É ASSINADO EM AUDIÊNCIA DE 
CONCILIAÇÃO NO TST
Assembleias da categoria eletricitária aprovaram proposta de mediação

ELETROBRAS

A audiência de conciliação para assinatu-
ra do Acordo Coletivo de Trabalho dos eletri-
citários foi marcada pelo TST para ocorrer no 
dia 09/10/2019 às 14horas. Os termos do ACT 
2019 foram ajustados em Pedido 
de Mediação Pré-processual e a 
proposta de mediação formulada 
pelo TST acabou sendo aprovada 
pela maioria das assembleias dos 
sindicatos que compõem o Cole-
tivo Nacional dos Eletricitários 
(CNE). O reajuste salarial a ser 
aplicado retroativamente a maio 
de 2019 será de 3,55%, que re-
presenta 70% do INPC do perío-
do correspondente a data-base. 
Todas as cláusulas do ACT2018 
foram renovadas e o novo acor-
do coletivo tem validade de 1 ano, 
a partir de 01/05/2019, com vi-
gência até 30/04/2020, quando 
uma nova negociação deve ser 
iniciada. A cláusula sétima, no en-
tanto tem validade de 2 anos, e portanto estará 
obrigatoriamente vigente até 2021, mas com ga-
rantia restrita contra demissões sem justa cau-
sa para um quadro de 12.500 trabalhadores da 

Eletrobras e suas subsidiárias até 30/04/2020 
e 12.088 trabalhadores até 30/04/2021. Ainda 
de acordo com a proposta de mediação do TST, 
as empresas da Eletrobras implementarão um 

Programa de Desligamento Con-
sensual (PDC) cujos incentivos te-
rão de ser oferecidos a qualquer 
trabalhador que venha a ser des-
ligado sem justa causa no período 
de vigência da clausula sétima do 
ACT. Para os sindicatos que com-
põem a Intersul, o fechamento do 
Acordo Coletivo foi positivo, da-
das as circunstâncias e a atual 
conjuntura política. A exemplo do 
que pode ser observado em outras 
categorias, não se vislumbrava 
ganhos em um eventual julgamen-
to de Dissidio Coletivo. O fim do 
conflito possibilita aos sindicatos 
concentrarem os esforços na luta 
incessante contra as privatizações 
no setor elétrico, luta fundamen-

tal para a categoria e estratégica para a defesa 
da soberania nacional e dos interesses de toda a 
sociedade brasileira. Vamos em frente, e a luta 
sempre continua!

ELETROBRAS CORTA A PLR DOS 
TRABALHADORES ANISTIADOS
Pagamento da PLR 2018 na Eletrosul está previsto para ocorrer até 11/10/2019

ELETROBRAS

Por determinação da Holding, as subsidiárias 
da Eletrobras, incluindo a Eletrosul, submeteram 
aos seus Conselhos de Administração o pagamen-
to da Participação nos Lucros e 
Resultados de 2018 excluindo os 
empregados cedidos(anistiados). 
Mais uma vez, de forma discrimi-
natória os empregados anistiados 
estão sendo prejudicados pela 
Eletrobras. E agora de forma mais 
agressiva, pois em anos anterio-
res a Participação nos Lucros foi 
devidamente paga a estes traba-
lhadores, que de maneira injus-
tificável estão sendo excluídos 
agora no momento do pagamento, quando nenhu-
ma tratativa nesse sentido foi realizada ao longo 
de todas as negociações da PLR desde 2015.

 Os representantes dos sindicatos na Comissão 
Paritária da PLR já enviaram correspondência à 

Eletrobras solicitando esclarecimentos sobre as 
razões desta determinação. O Coletivo Nacional 
dos Eletricitários (CNE) já está analisando as 

medidas jurídicas cabíveis contra 
a Eletrobras, caso este ato discri-
minatório se configure.

 A Participação nos Lucros e Re-
sultados é uma conquista de todos 
os trabalhadores, e a justa recom-
pensa pelo esforço de cada um que 
contribui para os resultados da 
empresa. Na Eletrosul, o pagamen-
to da PLR, que corresponde a 1,48 
folhas salariais, está previsto para 
ocorrer até o dia 11 de outubro de 

2019 e os trabalhadores que vierem a ser preju-
dicados também vão ter o amparo jurídico dos 
Sindicatos que compõem a Intersul.

Busque informações com os dirigentes dos seu 
sindicato local.  

Os termos do 
ACT 2019 foram 

ajustados em Pedido 
de Mediação Pré-

processual e a 
proposta de mediação 

formulada pelo 
TST acabou sendo 

aprovada pela maioria 
das assembleias 

dos sindicatos que 
compõem o Coletivo 

Nacional dos 
Eletricitários (CNE).

SEMINÁRIO DEBATE  SETOR ELÉTRICO 
E DEFENDE ELETROBRAS PÚBLICA
Seminário debateu transição energética mundial

ELETROBRAS

A Comissão de Legislação Participativa 
da Câmara dos Deputados discutiu na últi-
ma terça-feira, dia 08, a situação do setor 
elétrico brasileiro no contexto da transição 
energética mundial. Participaram do deba-
te os Deputados Leonardo Monteiro, Paulão, 
Pedro Uczai, Zé Carlos, Erika Kokay, além do 
Senador Jean-Paul Prates e representantes 
da Federação Nacional dos Urbanitários, do 
Coletivo Nacional dos Eletricitários e do Mo-
vimento dos Atingidos por Barragens.

Além de debater a matriz energética, o se-
minário foi um ato de defesa da Eletrobras 
contra a privatização. Segundo o Deputado 
federal Leonardo Vieira, um dos proponentes 

do debate, a Eletrobras "é responsável por 
1/3 da energia gerada no País. Por isso a im-
portância da estatal para expandir o sistema 
elétrico brasileiro, ao preservar a soberania 
brasileira, com tarifas baseadas em custo, 
garantindo a segurança energética, imple-
mentando políticas públicas e induzindo o 
desenvolvimento dos setores produtivos na-
cionais”, A diretora do Coletivo Nacional de 
Eletricitários Fabíola Antezana lembrou que 
no Brasil, a maior parte da energia produzida 
é feita por água limpa que se choca com ou-
tros interesses que não do setor energético. 
Caso a Eletrobras seja privatizada será uma 
gestão voltada para a mercantilização.

INTERCEL LANÇA PESQUISA SOBRE 
ACT 2019/20
Consulta fica disponível  aos trabalhadores até o dia 28 de outubro

CELESC

Após uma negociação permeada por ata-
ques da Diretoria da Celesc ao Acordo Co-
letivo de Trabalho (ACT) e uma ampla mo-
bilização dos trabalhadores em defesa dos 
seus direitos, os trabalhadores mantiveram 
através da união direitos históricos dos ele-
tricitários catarinenses. Neste cenário, é ain-
da mais importante uma ampla avaliação da 
conjuntura do ACT, traçando um retrato da 
visão dos celesquianos sobre o Acordo e au-
xiliando na construção de estratégias para a 
luta em defesa dos direitos dos trabalhado-
res e da manutenção da Celesc Pública.

Os sindicatos da Intercel lançaram uma 
pesquisa sobre o ACT 2019,20. O questio-
nário, desenvolvido pelo Dieese, pode ser 
acessado no link https://docs.google.com/
forms/d/180cJcpR4BTQbaqoRnjr9t4261_
jWfjIkGRkux8h5cOE/edit e estará disponí-
vel até o dia 28 de outubro. Respondendo 
ao questionário, os trabalhadores fornecerão 
subsídios fundamentais para que a Intercel 
possa agir com mais informações e respaldo 
a partir das opiniões da categoria, visando 
um acordo que reflita os anseios dos eletri-
citários. Procure seu sindicato!

Nas últimas semanas mudanças na paisagem da Administração Central vêm chamando a atenção 
dos celesquianos. Buracos foram cavados em vários pontos da área externa e ao redor do prédio, mas 
nada foi dito. Valetas dificultaram o acesso ao estacionamento e o silêncio permaneceu. Por fim, câme-
ras, catracas e portas com identificação digital foram instaladas por todos os lados. Pelos corredores, 
dúvidas e preocupações por parte daqueles que desconhecem o objetivo de tanto investimento. Os 
trabalhadores da Celesc aguardam, ansiosos, pela manifestação de uma direção que repetidas vezes, 
durante a negociação do ACT, declarou estar comprometida com uma gestão transparente. 

CUTUCADA
"O Coletivo Nacional 

dos Eletricitários (CNE) 
já está analisando 

as medidas jurídicas 
cabíveis contra a 

Eletrobras, caso este 
ato discriminatório se 

configure"

CÂMERAS, CATRACAS E FALTA DE INFORMAÇÃO



2) DIMINUIÇÃO EM PAGAMENTO DE 
IMPOSTOS

As megaempresas resultantes de fusões têm como um dos 
seus principais objetivos a REDUÇÃO DE IMPOSTOS e a pró-
pria fusão gera créditos fiscais que farão a nova empresa fu-
sionada pagar menos imposto de renda, tornando vantajoso, 
pelo tamanho, transferir lucros para PARAÍSOS FISCAIS. Hoje 
as corporações americanas têm 6 vezes mais lucros “parquea-
dos” em paraísos fiscais do que no seu próprio País. Com isso 
prejudicam tanto seu país-sede como os países onde operam. 
A desoneração fiscal significa que essas empresas USUFRUEM 
dos serviços públicos nos países hospedeiros, MAS não pagam 
seus custos, onerando os demais cidadãos que têm que pagar 
mais impostos para aliviar as megacorporações de sua cota na 
manutenção do Estado

1) ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ÀS FUSÕES E 
AQUISIÇÕES

A partir das políticas Thatcher-Reagan no coração do capitalismo 
anglo-saxão, foram eliminadas quase completamente as barreiras para 
empresas comprarem outras ao infinito. A cada compra há desemprego 
de milhares de trabalhadores e centenas de executivos de escalão médio. 
Fusões absurdas, como a DOW CHEMICAL e a DUPONT, dois gigantes que 
concorriam entre si há um século, ou BAYER e MONSANTO, dois competi-
dores globais em defensivos agrícolas, eliminando competição, que é uma 
das bases do capitalismo de mercado, permitindo oligopólios em preços e 
patentes. As economias de escala são apropriadas pelas empresas e não 
trazem vantagem alguma a consumidores e países.

3) TRANSFERÊNCIA DE FÁBRICAS PARA 
PAÍSES DE BAIXOS SALÁRIOS

Processo largamente usado pelas corporações multinacio-
nais e que criou oceanos de desempregados em países centrais 
e mesmo em países emergentes de industrialização tardia. O 
benefício pela economia em salários e impostos beneficiou es-
pecialmente o ACIONISTA e, em menor escala, o consumidor. 
Mas ao criar desemprego em um processo contínuo, ao fim 
faz empobrecer mercados consumidores, que ficam sem ren-
da para comprar seus produtos. No uso de cadeias produtivas 
globais as empresas fazem LEILÃO FISCAL E DE VANTAGENS 
ENTRE PAÍSES, mudam a fábrica para o País que dá terreno 
de graça, créditos, vantagens, treinamento, infraestrutura e 
isenções fiscais. Mas ao empobrecer regiões e países, com isso 
aumentando seus lucros, vão no caminho reduzindo a renda 
de onde saem e, às vezes, de seus próprios países de origem, 
tudo beneficiando a empresa do ponto de vista micro. No outro 
lado a desidratação do mercado consumidor se dá como efeito 
macro, CADA EMPRESA ganha nos seus custos, mas o conjun-
to das empresas perde consumidores, fenômeno que acontece 
gradualmente à medida que se cria desemprego em países que 
perderam fábricas, como Reino Unido, Brasil e Argentina. De-
sempregados não compram roupas feitas na China porque não 
têm renda.

4) PODER EXCESSIVO SOBRE CONSUMIDORES E FORNECEDORES

Quanto mais concentrado o mercado em cada vez menos empresas, menor a margem de liberdade do consu-
midor e do fornecedor dessas empresas. Quando a NESTLÉ comprou a Chocolates Garoto, cerca de metade das 
marcas de chocolates do País ficou sob controle de uma só empresa, transação que jamais deveria ter sido apro-
vada pelo CADE e foi. A AMBEV tem 600 marcas de cerveja pelo mundo, uma absurda concentração de mercado. 
A mesma NESTLÉ controla marcas de águas minerais pelo mundo, Perrier, San Pellegrino, São Lourenço no Brasil 
e em quase todos os grandes mercados domina o setor. Esse processo empareda consumidores e fornecedores. 
Isso só é bom para o acionista e para ninguém mais, é um processo autofágico e destrutivo, a competição é da 
essência do capitalismo e sua eliminação é perigosa para o próprio sistema

6) TUDO PARA O ACIONISTA E NADA PARA A SOCIEDADE

A lógica do atual sistema é dar TUDO AO ACIONISTA contra os direitos dos trabalhadores, dos consumidores e 
dos Estados, é uma IDEOLOGIA que vem dos anos Thatcher-Reagan, não existiu tal conceito entre 1900 e 1970, 
quando o grupo Standard Oil foi, por decisão do Presidente Theodore Roosevelt, DIVIDIDO em 6 partes, a concen-
tração numa só empresa era vista como perigosa ao Pais e à sociedade. A Divisão Antitruste do Departamento de 
Justiça dos EUA, entre sua criação em 1903 e 1978, barrou cerca de 6.700 fusões, por serem contra o interesse 
público. Bancos nos EUA só podiam existir em um Estado, em certos Estados só em uma cidade. Tampouco bancos 
poderiam controlar corretoras de bolsa, seguradoras e fundos de investimento. A partir do Governo Reagan essas 
barreiras foram eliminadas e permitiu-se uma concentração livre no mercado financeiro, o que resultou na crise 
de 2008, salva pelo Tesouro, ou seja, pelo Governo dos EUA, a desregulamentação gerou a crise de 2008.

A etapa final desse capitalismo será o patrocínio de GOVERNOS NEOFASCISTAS para controlar as massas mise-
ráveis geradas pelo processo. A partir desse ponto, já atingido em alguns países, serão eleitos governos populistas 
de direita para permitir a CONTINUIDADE DA CONCENTRAÇÃO e o desmonte dos serviços sociais e de amparo 
às populações pobres, para que o CORTE DE GASTOS permita aliviar ainda mais a carga fiscal das empresas e de 
seus acionistas. TUDO PARA QUE A PARTE DO CAPITAL NA RENDA NACIONAL AUMENTE, ao mesmo tempo que 
se enfraquece o Estado para que ele NÃO TENHA FORÇA PARA REGULAR AS EMPRESAS e fique dependente dos 
“mercados” para seu financiamento através da dívida pública

Com esse processo atinge-se o objetivo maior do CAPITALISMO PREDATÓRIO, qual seja, controlar a POLÍTICA 
MONETÁRIA através do Banco Central dominado pelos “mercados”, a POLITICA ECONOMICA pelo seu comando 
por um executivo do “mercado” e através disso controle do Estado por um preposto, político de direita apenas 
para fazer o papel de polícia das massas miseráveis para que não se revoltem, o controle real do Estado e do 
CAPITALISMO PREDATÓRIO

5) CONTROLE POLÍTICO DE GOVERNOS E CONGRESSOS

Aumentando o poder das corporações multinacionais, o processo se dá reduzindo o poder dos Estados para 
taxar e regular essas empresas, um processo danoso às sociedades em geral, confrontacionista com os Estados 
que perdem poder de controle.

CAPITALISMO 
PREDATÓRIO AMEAÇA A DEMOCRACIA

POR ANDRE MOTTA ARAUJO

ARTIGO COMPLETO PUBLICADO ORIGINALMENTE EM 
JORNALGGN.COM.BR


