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Publicado em várias mídias digitais esta semana, artigo da AEEL 
– Associação de Empregados da Eletrobras denuncia que o projeto 
do atual governo federal é sugar até o último recurso da Eletro-
bras para pagar dividendos, deixando como legado uma empresa 
esvaziada de seu sentido e de sua história. Pronta para ser ven-
dida, apesar da capacidade de investir R$ 10 bilhões ao ano. Em 
seu artigo, a AEEL menciona que recentemente, para defender a 
privatização da Eletrobras, o Secretário Especial de Desestatiza-
ção, Salim Mattar, afirmou que “a empresa só tem capacidade de 
investir R$3 bi ou R$4 bi ao ano” e que por isso a estatal “vai 
diminuir o market share se não houver investimento anual de R$ 
15 bilhões”. Uma fake news que cai como uma luva para o discurso 
de privatização.

A Eletrobras tem capacidade de investimento suficiente para 
manter seu market share. Além disso, a afirmação de que é fun-
damental para o país que a Eletrobras continue a ser a principal 
investidora do setor, já majoritariamente privado, abre uma con-
tradição no discurso governista, pois revela o caráter dos agentes 
privados, de baixo apetite para investimentos, especialmente os 
de grande porte. Se as empresas privadas não demonstram dispo-
sição para investir, privatizar a Eletrobras só agravará o problema.  
O que o secretário não fala é que, se a Eletrobras for privatizada, o 
preço da energia elétrica sofrerá um grande aumento.

São dois os principais argumentos dos que defendem a privati-
zação da Eletrobras: (1) a estatal não tem capacidade para investir 
e (2) a privatização provocará redução no preço da energia elétri-
ca. Vejamos como estas alegações não procedem.

De janeiro a setembro de 2019 a Eletrobras teve um lucro de 
R$7,6 bilhões. Em 2018, apresentou lucro de R$13,3 bilhões. São 
R$20,9 bilhões em menos de 2 anos. E, para além da lucratividade, 
a Eletrobras tem demonstrado capacidade de investimento muito 
maior do que R$3 bi/ano. Isso fica claro quando observamos o 
indicador de geração de caixa (LAJIDA), de R$12 bilhões/ano.

Esse indicador, geralmente usado para medir a capacidade de 
investimento, revela que a empresa tem condições de ampliar for-
temente seus investimentos além do atual patamar. Reforça esse 
argumento a queda do indicador de endividamento (alavancagem) 

da empresa (Dívida Líquida/LAJIDA), hoje em 1,8x. No setor elé-
trico, as empresas costumam atuar com maior alavancagem e a 
média para esse indicador nas empresas privadas está entre 3x e 
5x, ou seja, bem mais endividadas.

Fora isso, a recente entrada em operação de grandes usinas 
também deve liberar a Eletrobras de compromissos com a garantia 
de projetos, ampliando sua capacidade de endividamento. A sólida 
posição de caixa (R$9,6 bi), mais R$15 bi de recebíveis de em-
préstimos concedidos e outros recebíveis de R$36 bilhões (RBSE) 
são mais elementos que se contrapõem àqueles que apontam o 
tamanho da dívida da empresa como impeditivo para realizar in-
vestimentos. Estudos demonstram que a estatal tem capacidade 
para investir algo em torno de R$10 bi/ano.

O Governo Federal afirma que a manutenção da participação no 
mercado (market share) depende de investimentos da ordem de 
R$15 bilhões. Mais uma vez, se equivoca. Para calcular a necessi-
dade de investimentos é preciso, antes, lembrar que nenhuma em-
presa entra em um novo projeto só com capital próprio. A forma de 
financiamento depende de sua estrutura de capital. Nos projetos 
financiados pelo BNDES, a proporção mais usual é 30% de capital 
próprio (equity) e 70% de capital de terceiros (dívida).

Segundo o Plano decenal de Expansão de Energia (PDE) 2029, 
recentemente divulgado pela EPE, serão necessários, nos próxi-
mos 10 anos, investimentos de R$239 bi na geração e de R$103 bi 
em transmissão. Desse modo, o recurso total necessário, em média, 
para manter 30% de participação na geração é de R$7,2 bi/ano e, 
para manter 45% de participação na transmissão, de R$4,9 bi/
ano. Somando os dois, chega-se a R$11,9 bi/ano. É preciso levar 
em conta ainda que, historicamente, a EPE tem superestimado de 
forma recorrente em suas projeções o crescimento do país e dos 
investimentos no setor elétrico.

Considerando, de forma conservadora, 50% de capital próprio 
e 50% de dívida, a Eletrobras precisaria de R$6 bi/ano de capital 
próprio para manter sua participação de mercado. Assim, é possí-
vel afirmar que a Eletrobras tem capacidade para investir R$10 bi/
ano, o que é mais do que suficiente para manter sua participação 
no mercado, conservando um baixo nível de endividamento. Desta 

forma, fica claro que a falta de investimentos não é consequência 
da situação econômico-financeira da empresa. O baixíssimo nível 
de investimentos é um projeto de curto prazo cujos resultados 
são conhecidos, pelo menos, desde o apagão de 2001. Pretende-
-se, com isso, sugar até o último recurso da Eletrobras para pagar 
dividendos, deixando como legado uma empresa esvaziada de seu 
sentido e de sua história. Foi assim com a Light, a Oi e a Vale. O 
objetivo é descaracterizar a Eletrobras para vendê-la. E a privati-
zação servirá para reforçar a política de priorização do pagamento 
de dividendos, reduzindo cada vez mais investimentos e pesqui-
sas e transformando a estatal em mero instrumento de extração 
de lucros. Não bastasse isso, o governo vem fazendo um esforço 
hercúleo para tentar acusar a Eletrobras e suas usinas que atuam 
no regime de cotas pelos altos preços da energia. Mais uma vez, 
contraria dados oficiais que mostram que as cotas têm impacto 
positivo no preço final da energia elétrica. E é difícil brigar com 
os números. De forma simplificada, o repasse do custo da energia 
elétrica não gerada pelas usinas (GSF) para as tarifas – sejam do 
sistema de cotas ou não – é de responsabilidade do Sistema Inter-
ligado Nacional (SIN), e não das usinas individualmente. Isso por-
que não cabe aos administradores das usinas a decisão de quanta 
energia sua usina vai gerar. Essa decisão é do Operador Nacional 
do Sistema (ONS).

Portanto, os chamados déficits do GSF, quaisquer que sejam, são 
prejuízos do sistema, não de usinas. Aqueles que afirmam que a 
privatização e o fim do regime de cotas irão reduzir os preços da 
energia fingem ignorar isso. Infelizmente, a fragilidade dos argu-
mentos em nada atrapalha o avanço do projeto. Pouco importa 
que o Ministro da Economia, Paulo Guedes, principal entusiasta 
das privatizações, dê declarações que revelam seu total desco-
nhecimento sobre o assunto, inclusive sobre a área de atuação da 
empresa.  Aliás, no Chile, país que Guedes utiliza como modelo, em 
um dos primeiros protestos contra o governo neoliberal de Piñera, 
o povo Chileno ateou fogo na principal empresa privada de ener-
gia elétrica do país, logo depois de mais um anúncio de aumento 
de 15% no preço da energia elétrica. Foi o início de uma grande 
revolta. Fica o alerta.

Baixa capacidade de investimento é desmentida pela AEEL
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QUATRO ANOS DE GOLPE: CONTRA O POVO, CONTRA A NAÇÃO, CONTRA O TRABALHO

Por José Álvaro Cardoso, economista e Supervisor Técnico do Dieese em Santa Catarina

" O Brasil não é uma terra aberta onde construire-
mos coisas para as pessoas. Temos que desconstruir 
muito " (Jair Bolsonaro, em 18 de março de 2019, na 
sede da Agência de Inteligência Centro-Americana - 
CIA, em Washington). O Senado Federal aprovou a 
admissibilidade da queixa que solicitou a demissão 
da presidente da República, Dilma Roussef por um 
crime de responsabilidade em 12 de maio de 2016. O 
processo tinha começado antes na Câmara Federal. 
Mas se tomarmos essa data como um marco, então 
já temos quase quatro anos do golpe. É evidente que 
outros períodos podem ser tomados como referência, 
pois o golpe começou a articular-se, pelo menos em 
2012. As indicações de que algo estava mudando no 
continente eram muito fortes. Nessa data, o golpe em 
Honduras (2009) e Paraguai (2012) já tinha aconte-
cido. O imperialismo americano estava enviando si-
nais claros de que já não toleraria nenhum governo 
progressista na região. É necessário compreender os 
fundamentos do golpe, não podemos reagir, como se 
fosse uma surpresa, a cada novo ataque do governo 
fascista contra os direitos e a soberania. É importante 
compreender o pano em que se desenvolve o proces-
so, caso contrário, só nos deixarão em reação ao últi-
mo mal contra a população, por aqueles no poder. A 
ousadia do golpe que aplicaram no Brasil (e em vários 
países do subcontinente latino-Americano) mostra 
que os golpistas não entregarão o poder de um bei-
jo à população nos próximos anos. Bolsonaro é uma 
continuidade, um aprofundamento do golpe. Apoiou o 
golpe de estado, foi apoiado pelo golpe de estado, em 
toda a direita, e principalmente apoia e aprofunda o 
programa de guerra contra as pessoas o tempo todo. 
O que os golpistas fizeram em quase quatro anos não 
foi brincadeira:

1. Eles enfraqueceram o estado nacional de muitas 
maneiras (financeira, política, diplomática, militar-
mente). Como é um golpe coordenado pela burguesia 
mais forte do planeta, contra um país subdesenvol-
vido, a ideia é desmantelar qualquer desejo que os 
brasileiros possam ter de ser uma nação soberana;

2. Estão entregando riqueza nacional no estran-
geiro: o principal objetivo econômico do golpe era o 
petróleo (que é "o golpe dentro do golpe"), mas eles 
estão vigiando o Amazonas, metais de todos os tipos, 
água, grafeno, niobio, etc. . E em riqueza antinatural, 

empresas estaduais;
3. Estão destruindo as políticas de segurança 

alimentar e fazendo com que a fome aumente ex-
ponencialmente no Brasil. Em apenas 3 anos de-
pois de abandonar o Mapa da Fome da ONU (2014), 
o Brasil voltou ao infame Mapa. O fato de um país 
com recursos abundantes como o Brasil ter uma 
porção significativa da população que morre de 
fome, revela o rosto cruel e atrasada da burguesia 
brasileira;

4. Puseram fim às políticas de soberania ener-
gética que estavam sendo muito trabalhadas. O 
que eles estão fazendo com Petrobras compro-
meterá a segurança energética do país e está en-
volvendo uma dependência externa dos combus-
tíveis. Eles pretendem entregar todo o sistema 
Eletrobrás;

5. Eles estão tentando privatizar o máximo pos-
sível. Venderam Embraer a um preço de pechincha, 
que se tornou uma divisão da Boeing. Apesar de ter 
o poder para fazê-lo, o governo golpista não vetou o 
acordo. Eles tencionam privatizar tudo o que for pos-
sível e rapidamente. O sistema Eletrobrás, Correios, 
Banco do Brasil, CEF estão na mira. A privatização 
dos correios está prevista para o final de 2021 e pode 
levar a despedimento de 40,000 pessoas. Se a corre-
lação de forças permitir, também serão entregues à 
Petrobras. Existem 119 ativos federais listados para 
serem vendidos a preços de banana;

6. Querem entregar reservas estratégicas de água 
a multinacionais, incluindo o aquífero Guarani. Temer 
até teve reuniões com as multinacionais que contro-
lam a água no mundo. Aprovaram uma lei em Dezem-
bro / 19 que permite o acesso às fontes de água por 
companhias estrangeiras;

7) reduziu drasticamente o orçamento em ciência e 
tecnologia. Em 2013, o orçamento do setor foi R $ 8,5 
bilhões. Em 2019 foi de 4,4 bilhões, mas cortaram 42 
%, ou seja, reduziu para R $ 2,6 bilhões;

8) Congelou as despesas primárias (como educação 
e saúde) por 20 anos, PEC 95, a chamada Emenda da 
Morte, que nenhum dos países que perderam guerras 
aceitaram assinar. Só em 2019, o orçamento de saúde 
perdeu R $ 19 bilhões devido à emenda da morte;

9. Colocaram fim à democracia, fazendo justiça 
seletiva através de Farsa à Jato e aumentando a re-

pressão dos movimentos sociais. Índios, sem terra e 
outras minorias políticas morrem como moscas;

10. Destruíram as leis do trabalho e, juntamente 
com elas desmantelaram o mercado de trabalho e 
os rendimentos. Existem 27.585 milhões de trabalha-
dores subutilidos (desempregados, subempregados, 
desanimados ou inativos por falta de condições) e 
12.575 milhões de trabalhadores desempregados;

11. A desigualdade social explodiu com o golpe. 
Desde que, em 1960, o IBGE começou a recolher in-
formações sobre os rendimentos da população em re-
censeamentos demográficos, nunca houve um cresci-
mento tão alto em tão pouco tempo. Índice de Gini e 
outros indicadores.

12. O golpe causou o maior impasse econômico 
na história do Brasil. ၢ existe um registo prévio nas 
contas nacionais de cinco anos de recessão e / ou 
estagnação;

13. A década que termina em 2020 pode ser con-
siderada perdida para a indústria. Nos últimos nove 
anos (2011 a 2019) a perda acumulada é de 15 % na 
indústria. Após cerca de cinquenta anos, o Brasil está 
saindo do ranking dos 10 maiores países industriais 
do mundo;

Se a política é entregar a riqueza nacional, os direi-
tos não podem ser sustentados. Existe uma relação 
directa entre a soberania e os direitos da população. 
Mesmo porque parte das conquistas da sociedade 
custa dinheiro, e é necessário financiá-lo com recur-
sos públicos que, em parte, são cobrados com a rique-
za que o país tem.

O pecado dos governos antes do golpe de 2016 foi 
querer implementar políticas com um mínimo de so-
berania. Aproximar-se da China e Rússia, através de 
BRICS, conquistar mercados na América do Sul e Áfri-
ca, apostar em empresas nacionais, reviver a indústria 
da guerra (construção do submarino atômico e outros 
convencionais, em associação com a França, compra 
de helicópteros para Rússia e aviões suecos, sempre 
com transferência de tecnologia), exploração sobera-
na do pré-sal e colocá-lo ao serviço do povo. Tudo isso 
fez com que o Brasil tomasse um curso de colisão 
com os interesses do imperialismo, especialmente o 
americano. ၢ entender esse processo significa parar 
de entender o que acontecerá no Brasil nas próximas 
décadas.

TRIBUNA LIVRE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

A Diretoria do SINDINORTE-SC – SINCICATO DOS ELETRECITARIOS DO NORTE DE SANTA CATARINA, em 
conformidade com o que prevê o seu estatuto social, CONVOCA todos os trabalhadores associados de sua base 
territorial, empregados da CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A e da ELETROBAS – CGT ELETROSUL, para se reunirem 
em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA a realizar-se no dia 16 de Março de 2020 as 17h00min, em primeira 
convocação com o número estatutário de presentes e as 17h30min em segunda e última convocação com qual-
quer número de presentes, tendo por local a sede do Sindicato, situada na Rua Max Colin, 2368, bairro Glória, 
Joinville-SC, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

        
1. Aprovação do regimento eleitoral 
2. Eleição da Comissão que coordenará o processo eleitoral do SINDINORTE-SC para o Triênio 2020 – 2023;
3. Definição da data das eleições e
4. Outros assuntos 

Paulo Guilherme Horn
Presidente

EDITAL DE REGISTRO DE CHAPA
ELEIÇÃO PARA DIRETORIA COLEGIADA E CONSELHO FISCAL DO SINERGIA

Dentro do prazo estabelecido pelo Estatuto do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica 
de Florianópolis e Região – Sinergia e conforme edital publicado no jornal Notícias do Dia do dia 5 de fevereiro 
de 2020 foi registrada a chapa denominada FORTALECER, RESISTIR E AVANÇAR  para a eleição da Diretoria 
Colegiada e Conselho Fiscal da Entidade a ser realizada no dia nove de março de dois mil e vinte, com a se-
guinte composição: DIRETORIA COLEGIADA: Adriana Varela, Carlos Alberto de Souza, Carolina Faraco Santolin, 
Cecy Maria Martins Marimon Gonçalves, Clenio José Braganholo, Cleusa Regina da Silva Costa, Danilo Deni 
Alves, Davi Rutigliano, Fabricio José de Souza, José Carlos Dutra,  Leandro Serpa, Leonardo Fabio Contin da 
Costa, Lucas Meirose, Marcelo Fernandes da Silva, Marcos Antônio Muniz da Silva,  Marcos Antonio dos Santos, 
Mario Jorge Maia, Mário Valeriano Dias, Nivaldo Lang, Renato Bilbao Soares,  Sidney Francisco da Silva, Tiago 
Bitencourt Vergara. CONSELHO FISCAL: Ademir Muller, Adelita Biazus de Mello, Caroline Camargo Borba, Car-
los Junior Keller, Deunézio Cornelian Junior, Guilherme Botelho Scheidt, Izoel Ribeiro Junior, Joaquim Aparicio 
da Silva, José Marcelo Büchele, Marcos Antônio da Silva Pilar. A partir desta data, obedecendo as regras esta-
tutárias está aberto o prazo de cinco (05) dias para impugnação.

Florianópolis, 02 de março de 2020

Coordenação Geral do Sinergia
Eduardo Clasen Back

Comissão Eleitoral
Arno Veiga Cugnier | Benhour de Castro Romariz Filho | Mogar Tapir Brites | Sergio Vieira da Fonseca
Viviani Bleyer Remor | Wilson Martins Lalau

Recentemente, a Diretoria da Celesc comunicou aos tra-
balhadores uma nova ferramenta para avaliar o desempe-
nho individual dos empregados. Chamada de "gestão de 
desempenho", a ferramenta prevê a definição de metas por 
empregados e constantes avaliações, com prazo até o dia 
31 deste mês para inclusão de informações.

Para os sindicatos da Intercel, a ferramenta é uma modi-
ficação na avaliação de desempenho existente na empresa, 
o que obriga o debate e deliberação com os sindicatos em 
CRH, sob pena de descumprimento do Acordo Coletivo de 
Trabalho. Apesar de informar que a ferramenta não tem 
ligação com o Plano de Cargos e Salários (PCS), a imple-

mentação de metas que impactam sobre o dia a dia dos 
trabalhadores deve ser debatida com suas entidades re-
presentativas, reforçando a ideia de construção coletiva 
para que as informações e cobranças reflitam melhorias no 
trabalho e não virem armas para pressionar ou assediar os 
trabalhadores. 

Os sindicatos da Intercel convocarão ainda esta semana, 
conforme prazo definido no ACT vigente, um reunião da 
CRH para debater com a empresa a nova ferramenta. Até lá, 
orientamos os trabalhadores a aguardarem, esperando para 
incluir as informações no sistema após o debate, conforme 
orientação dos sindicatos.

ACT 2019/20 determina que avaliações de desempenho devem ser negociadas com a Intercel
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