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DESDE 1988 AO LADO DOS TRABALHADORES

DIREITO
NÃO É CUSTO A SER CORTADO
Em meio à negociação do Acordo Coletivo 

de Trabalho 2019/20 e de eleições para o 
Conselho Deliberativo da Celos, os traba-
lhadores da Celesc se veem no meio de uma 
forte campanha para a retirada de direitos 
históricos da categoria.

Nesta edição do Linha Viva, preparamos 
um material especial, desvendando o dis-
curso da Diretoria da Celesc para inves-
tir contra o Acordo Coletivo de Trabalho, 
insultando os trabalhadores que têm se 
dedicado a defender a Celesc Pública e a 
cumprir as metas da concessão.

Também deixamos claro o conluio entre 
duas chapas e a Diretoria da Celesc, uti-
lizando a comunicação oficial da empresa 
para fazer uma campanha de mentiras e de 
ataques aos sindicatos.

Informamos aos trabalhadores sobre as 
ações judiciais que a Intercel move contra 
as mentiras das chapas 3 e 4 e do blog Tri-
buna da Celos.

Por fim, desmentimos todos os falsos bo-
atos sobre a administração apoiada pelos 
sindicatos na Celos.

Leia tudo nas páginas 3, 4, 5 e 6.



ASSEMBLEIA GERAL NÃO DELIBERA SOBRE INCORPORAÇÃO 
DA ELETROSUL PELA CGTEE
Manifestantes protestam contra realização da AGE vigiados por aparato policial

ELETROBRAS

Sinal claro das mudanças da con-
juntura politica, a Eletrosul convo-
cou forte aparato policial para ga-
rantir a realização da Assembleia 
Geral dos acionistas, na manhã do 
dia 30 de agosto, onde seria aprova-
da a Incorporação da Eletrosul pela 
CGTEE. Um grande número de ma-
nifestantes compos-
to por trabalhadores 
ativos, aposentados e 
integrantes de movi-
mentos sociais ama-
nheceu em vigília na 
Sede da empresa, no 
dia da AGE, mas foi 
impedido de protestar 
do lado de dentro das 
catracas. O ato havia 
sido convocado pelos 
sindicatos que com-
põem a Intersul, em boletim. No en-
tanto, a AGE não concluiu seu objeti-
vo, uma vez que a Tutela Cautelar da 
Justiça Federal de Santa Catarina, 
obtida pelos sindicatos, suspendeu 
as decisões societárias acerca da 
incorporação e foi negado o recur-

so da Eletrosul por meio de Agravo 
de Instrumento no Tribunal Regio-
nal Federal da 4ª região, em Porto 
Alegre. A AGE foi suspensa, pois a 
determinação judicial impede as de-
liberações societárias por 60 dias 
contados a partir do cumprimento 
do Mandado de Segurança que visa 

acesso a todos os do-
cumentos acerca do 
processo.

Os sindicatos que 
compõem a Intersul, 
com apoio de outras 
entidades como a 
Associação de Profis-
sionais da Eletrosul 
(APROSUL) e a Asso-
ciação de Aposenta-
dos e Pensionistas da 
Eletrosul (AAPE), con-

tinuam a luta pela não incorporação 
nos termos da Eletrobras e acompa-
nham o Inquérito Civil pelo Ministé-
rio Público Federal, também aberto 
para investigar o processo a partir 
da representação impetrada pelos 
sindicatos da Intersul.

"Convocada pelo 
Tribunal Superior 

de Trabalho (TST) a 
reunião contou com 
a participação do 

Coletivo Nacional dos 
Eletricitários (CNE) e 
com representantes 

da Eletrobras"

CNE VOLTA AO TST PARA CONTESTAR 
POSTURA DA ELETROBRAS

ACT está prorrogado pelo TST até final de setembro

ELETROBRAS

Os dirigentes sindicais do Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE) se reuniram no dia 
03/09, em Brasilia, para avaliar a postura da Eletrobras na última reunião bilateral de me-
diação do ACT no Tribunal Superior do Trabalho (TST), realizada dia 28/08, ocasião em que 
o ACT foi prorrogado por mais 30 dias e passa a vigorar até o final de setembro. A avaliação 
do CNE é que a Eletrobras trouxe um “fato novo” que não estava no bojo da mediação até 
o momento. O número de trabalhadores que a Eletrobras pretende desligar da empresa é 
maior que os cerca de 1.700 empregados, inicialmente anunciado. Segundo a Eletrobras, para 
a manutenção da cláusula 7 do ACT, garantido o quadro mínimo de 12.088 empregados em 
2021, é necessário o desligamento de cerca de 2.300 empregados, cerca de 600 empregados 
além dos 1.700 que a empresa havia informado anteriormente. Os 600 empregados adicio-
nais seriam os anistiados ou cedidos a outros órgãos, que não estavam computados e que 
também fariam parte do público alvo do programa de desligamento a ser implantado. Devido 
a este “fato novo” e inesperado, o CNE deliberou por voltar ao TST e buscar a composição de 
uma proposta de mediação que contemple em ACT outras formas de atingir a economia de 
recursos pretendida pela Eletrobras. Na visão do CNE, o desligamento de 2.300 empregados 
será uma medida que irá prejudicar a capacidade das empresas para manter a boa prestação 
de serviço à sociedade e traz ainda mais insegurança aos trabalhadores, quanto à manuten-
ção dos seu empregos. A manifestação será encaminhada ao mediador junto à disposição do 
CNE para avaliar uma proposta de mediação oficial a ser publicada nos autos do processo 
pelo TST, mas que leve em conta as considerações dos representantes dos trabalhadores.

EM DEFESA DO BRASIL E DA 
SOBERANIA NACIONAL

Seminário retoma luta contra privatizações

LUTA

Aconteceu em Brasília, nesta quarta-feira, dia 04, um ato seminário em 
defesa do Brasil e pela soberania popular. O seminário lançou um mani-
festo à população com plano de lutas em defesa das empresas públicas, 
trabalhadores e sociedade brasileira. Estiveram presentes o Senador Ro-
berto Requião, as Deputadas Federais, Jandira Fegalli e Gleisi Hoffman, 
a ex-presidenta Dilma e os candidatos à presidência da República em 
2018, Guilherme Boulo e Fernando Haddad.



DIREITO 
NÃO É 

CUSTO A SER 
CORTADO

DIRETORIA DA CELESC SE JUNTA ÀS CHAPAS 3 E 4 
PARA ATACAR DIREITOS NA CELOS E NO ACT



Direito não é custo, direito é conquista. Mantê-los é ter respeito com os tra-
balhadores. Respeito com quem trabalha dia a dia para construir uma empresa 
pública, eficiente e responsável, que leve desenvolvimento ao Estado de Santa 
Catarina. Infelizmente, nesta data-base dos celesquianos, a diretoria da Celesc 
reaproveitou um discurso mentiroso para destruir o Acordo Coletivo de Traba-
lho (ACT). Abusando da comunicação interna, a Diretoria tenta convencer os 
empregados de que é preciso escolher entre direitos e emprego.

A visão de que os direitos conquistados pelos trabalhadores inviabilizam a 
Celesc não é nova. Toda diretoria que assume a administração da empresa, em 
maior ou menor tom, brada aos quatro ventos a necessidade de cortar o Acor-
do Coletivo para a manutenção da Celesc. Aliás, para uma diretoria que se diz 
técnica e que busca fazer o novo, a gestão do Presidente Cleicio Poleto Martins 
e da Diretora da Gestão, Claudine Anchite, abusa das velhas práticas de intimi-
dação e mentiras para atacar os trabalhadores. Primeiro é preciso deixar algo 
claro: tanto o presidente, quanto a Diretora de Gestão ocupam seus cargos por 
motivos políticos. Eles podem dizer o resto da vida que são quadros técnicos, 
mas a verdade é que se não fosse a indicação política não estariam na adminis-
tração da maior estatal catarinense. Caídos de paraquedas, forçam uma narrati-
va de ataques contra aqueles que por merecimento são trabalhadores da Celesc.

Desde antes da primeira rodada de negociação do Acordo Coletivo de Traba-
lho, a Diretoria da empresa tem usado os e-mails e comunicados corporativos 
para que os trabalhadores tenham uma "visão real da empresa", como diz o 
informativo do ACT nº 3. A única coisa real nestes comunicados é a utilização 
de meias verdades e de mentiras inteiras. Como em uma campanha eleitoral (e 
logo veremos que as eleições da Celos estão fortemente interligadas ao ACT), a 
Diretoria abusa das Fake News. Esquece-se de que a categoria conhece todo o 
processo de manutenção da concessão. Jogando dados desconexos e utilizando 
chefias para coagir trabalhadores, a Diretoria não só atenta contra os direitos, 
mas também contra a memória e a inteligência dos celesquianos.

Será que a diretoria acredita mesmo que o discurso de passivo atuarial cola 
com trabalhadores que conhecem os indicadores da concessão? Será que a 
Diretoria acredita que os trabalhadores, que já debateram alterações no Pla-
no de Cargos e Salários (PCS), no Plano Previdenciário e em diversos outros 
direitos irão cair em um discurso demagogo? Enquanto ataca os direitos dos 
trabalhadores, resta a dúvida: qual contrapartida a Celesc deu até agora? Uma 
reestruturação atrapalhada, sem resultados palpáveis e que apenas demonstrou 
que o Presidente é autoritário e que gosta de utilizar a empresa para fazer pro-
paganda pessoal. Falando em propaganda, até mesmo os grandes anúncios de 
investimento feitos pelo presidente são conquistas dos trabalhadores. Enquan-
to funcionários da empresa fizeram um excelente trabalho construindo todo o 
processo do financiamento do BID, a categoria organizada pelos sindicatos da 
Intercel ocupou três vezes a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catari-
na (Alesc) para pressionar os Deputados Estaduais e garantir o financiamento, 
que significa desenvolvimento e melhores condições de vida para o povo cata-
rinense.

Na segunda rodada de negociação, a Diretora de Gestão fez questão de fazer 
um longo e tedioso discurso sobre os riscos da concessão, como se as metas fos-
sem novidade para sindicatos e celesquianos. Pior: afirmou que o cenário atual 
das metas financeiras é fruto de sorte e não de trabalho. O processo de manu-
tenção da concessão é uma luta dos trabalhadores. Foi uma campanha popular 
que resultou na renovação das concessões, em um momento onde entidades 
empresariais buscavam o leilão para privatização de todo o setor elétrico. Ven-
cida a renovação, quando as metas da concessão foram anunciadas pela Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica (Aneel), foram os sindicatos que começaram a 
mobilizar os trabalhadores, apresentando os riscos à continuidade da empresa 
pública. Neste cenário de metas, foram negociados 5 Acordos Coletivos. A cada 
ano os trabalhadores deram sua contribuição. Se hoje a empresa enfrenta um 
cenário positivo para o alcance das metas financeiras, é pelo comprometimento 

dos empregados e sindicatos. Afirmar que o resultado da Celesc é fruto da sorte 
é desrespeitar todos os empregados da Celesc. É negar a luta dos trabalhadores 
por uma Celesc Pública, exemplo para as demais Distribuidoras de energia, em 
um setor dominado pela perseguição desenfreada ao lucro em detrimento do 
bom atendimento à população.

Enquanto diretorias e governadores vêm e vão sem deixar saudade, os celes-
quianos permanecem trabalhando em prol da população catarinense e merecem 
respeito. Por isso, é fundamental que a categoria fique mobilizada para defender 
seus direitos. A recente fixação com o passivo atuarial é um planejamento que 
visa privatização da Celesc, a fragilização da Celos e a destruição dos direitos 
dos celesquianos.

O ataque orquestrado pela Diretoria da Celesc vem em duas frentes: na nego-
ciação do ACT e nas eleições da Celos. Enquanto tenta retirar direitos do ACT, 
utilizando uma máquina de propaganda mentirosa e mobilizando gerentes a 
acossar trabalhadores, a diretoria ainda encontra na eleição chapas dispostas a, 
dentro da Celos, continuar a destruição dos direitos e benefícios dos participan-
tes. Na eleição, o voto dos trabalhadores tem o poder de destruir as intenções 
da administração da empresa. No ACT, a força vem da mobilização e resistência. 
Aquilo que a Celesc vê como um custo a ser reduzido é uma vida inteira de 
conquistas dos trabalhadores. Aquilo que a Celesc apresenta como o perigoso 
passivo atuarial é, na verdade, o direito conquistado pela categoria e deve ser 
respeitado. E não se enganem: o único motivo pelo qual essa diretoria foca na 
redução do passivo é deixar a empresa ainda mais atrativa à privatização.

Diretoria da Celesc se junta às chapas 3 e 4 na eleição ao Conselho Deliberativo da Celos para atacar os direitos dos trabalhadores celesquianos

CELESC

DIREITO NÃO É CUSTO A SER CORTADO

INTERCEL ENTRA COM AÇÃO JUDICIAL CONTRA MENTIRAS DOS 
CANDIDATOS DA OPOSIÇÃO E CONTRA BLOG
Acusações e ataques dos candidatos da Chapa 3 e 4 e do blog Tribuna Celos são questionados na justiça

Além de incorporar o discurso da Celesc, jogando 
contra as conquistas históricas e trazendo ame-
aças a direitos do Acordo Coletivo, as chapas de 
oposição aos sindicatos da Intercel e à APCelesc 
encaram a campanha como uma oportunidade de 
atacar as entidades representativas, levantando 
boatos e acusando sem provas contra candidatos e 
dirigentes sindicais.

Mais do que comprovar a incapacidade de de-
bater propostas para o futuro da Fundação Celos, 
para a defesa dos direitos dos participantes e suas 
famílias e para a manutenção da Celesc Pública, 
a campanha de ódio e mentiras das chapas 3 e 4 
demonstra a falta de caráter e ética daqueles que 
tentam enganar os trabalhadores. Na próxima pá-
gina, listamos uma série das mentiras propagadas 

pelos candidatos na percorrida. Mas é preciso, tam-
bém, que as pessoas responsáveis pelos insultos e 
ataques respondam judicialmente. Para cada ata-
que de candidatos das chapas 3 e 4 registrados 
nas redes sociais e em aplicativos como whattsapp, 
os sindicatos da Intercel entraram com ação judi-
cial civil e criminal.

O blog Tribuna da Celos também responderá pro-
cesso por propagar mentiras anonimamente, atacan-
do a Intercel e a APCelesc. Este é um caso bastante 
claro da falta de ética e coragem, "modus operandi" 
da oposição. Ligado a um dos candidatos, que lan-
çou uma campanha de financiamento coletivo em 
um site na internet para financiar o blog, o Tribuna 
da Celos não apresenta um responsável. Além disso, 
é hospedado fora do Brasil, exatamente para ocul-

tar a identidade de seus responsáveis. Assim como o 
antigo "Observatório Celos", o atual blog acusa sem 
fundamentos nem comprovação as gestões da Celos 
apoiadas pela APCelesc e Intercel. Processados, os 
idealizadores do Observatório Celos fecharam o blog 
e desistiram da campanha difamatória.

É importante ressaltar que não existe nenhuma 
tentativa de censura nesta ação. O que não se pode 
aceitar é que do conforto de anonimato, os respon-
sáveis pelo blog ataquem a moral de instituições 
e companheiros que dedicaram a vida em defesa 
dos direitos dos trabalhadores.  Cabe ao acusador 
o ônus da prova e, como as publicações da chapa 3 
e 4 e do blog Tribuna Celos são baseadas em men-
tiras, a Intercel aguardará a justiça, denunciando 
cada tentativa de confundir os participantes.

ALÉM DE ATACAR O ACORCO COLETIVO, CELESC SE ARTICULA 
COM CHAPAS DE OPOSIÇÃO PARA ATACAR DIREITOS
Às escondidas, presidente da empresa faz campanha para chapas de oposição, rasgando discurso de isenção e 
descrumprindo as próprias regras da Celesc para a campanha

A estratégia da Celesc para cortar direitos dos 
trabalhadores passa, também, pela eleição para o 
Conselho Deliberativo da Celos. A grande aposta 
da Diretoria é o corte dos benefícios pós-emprego. 
O ataque aos benefícios dos trabalhadores aposen-
tados é um desrespeito aqueles que construíram a 
Celesc Pública, patrimônio de Santa Catarina.

Mais terrível que isso é perceber que existe um 
trabalho conjunto entre diretoria e um grupo hostil 
aos sindicatos, que aceitaram trair os celesquianos 
e os seus familiares em busca por poder. Contra 
os trabalhadores, a Celesc encontrou duas cha-
pas dispostas a incorporar o discurso do corte de 
benefícios. As chapas 3 e 4 têm utilizado os co-
municados da empresa para atacar os candidatos 
apoiados pela Intercel. Colocam a culpa do passivo 
atuarial em uma fantasiosa má gestão na Celos. 
O passivo atuarial é composto, basicamente, pelo 
Plano de Saúde, pelo Plano Previdenciário, além de 
outros benefícios como auxílio-deficiente, benefí-
cio mínimo à aposentaria e auxílio-funeral. Ou seja, 
os direitos dos trabalhadores são vistos como me-
ros números. A saúde e a aposentadoria daqueles 

que contribuíram com a grandeza da Celesc e com 
o desenvolvimento econômico e social do nosso es-
tado não é uma estatística. Pior do que uma gestão 
que não respeita a história dos que construíram a 
Celesc Pública e a Fundação Celos são trabalha-

dores que atentam contra os direitos dos compa-
nheiros. Essa união entre candidatos e empresa só 
prejudica os trabalhadores. E ela está muito clara.

Comparando o tempo de envio dos comunica-
dos da Celesc e as postagens dos candidatos e do 
blog "Tribuna da Celos", fica impossível não per-
guntar: será que os candidatos já tinham acesso 

à argumentação da Celesc? Será que eles estão 
trabalhando juntos? Onde está a dita isenção do 
Presidente na campanha? Ao entrar na campanha, 
utilizando os informativos da Celesc para municiar 
ataques contra os candidatos da Intercel e da AP-
Celesc, o presidente da Celesc fere todos os pre-
ceitos éticos que se espera de um administrador 
público. Às sombras, ataca todos os celesquianos 
com mentiras, incentivando candidaturas que in-
corporam propostas de retirada de direitos histó-
ricos, dando à Celesc a oportunidade de dominar o 
Conselho Deliberativo e destruir uma história de 
conquistas.

A Intercel e a APCelesc repudiam o aparente 
conluio que, com mentiras deliberadas tenta in-
fluenciar o resultado das eleições da Celos. A cam-
panha deveria ser propositiva, visando o bem da 
Fundação e a defesa dos direitos dos participantes.

A utilização dos meios de comunicação oficiais 
da Celesc para municiar uma campanha desonesta 
e anti-ética é crime e será denunciada ao Ministé-
rio Público, pois atenta contra a moralidade admi-
nistrativa no serviço público.

"Ao entrar na campanha, utilizando 
os informativos da Celesc para 

municiar ataques contra os 
candidatos da Intercel e da APCelesc, 
o presidente da Celesc fere todos os 
preceitos éticos que se espera de um 

administrador público"



CAMPANHA DE MENTIRAS
COMO A OPOSIÇÃO MENTE PARA OS PARTICIPANTES

OS SINDICATOS QUEBRARAM 
A CELOS?

A Celos nunca chegou sequer perto de es-
tar quebrada. Desde o início da participação 
dos trabalhadores na administração da Fun-
dação, com apoio dos sindicatos da Intercel e 
da APCelesc, a Celos triplicou seu patrimônio, 
ultrapassando R$ 3 bilhões. A página 135 do 
livro "Entre o Passado e o Futuro", que conta 
a história dos 35 anos da Celos, apresenta um 
cenário anterior à gestão apoiada pelos sindi-
catos, onde havia um enorme déficit. Em 1995 
o déficit era superior a R$ 58 milhões, diante 
de um patrimônio de R$ 141 milhões. Foi após 
a reestruturação da Fundação e a possibilida-
de de eleger trabalhadores para administrar a 
Celos que a Fundação passou a crescer. Hoje, 
houve um aumento no volume de pagamentos 
de benefícios, o que comprova que a Celos 
continua forte. A Fundação pagou, em 2018, 
mais de R$ 360 milhões em benefícios.

O PREJUÍZO DO FIP/GEP É 
FRUTO DE ROUBO!

Não houve roubo na Celos. Auditorias 
externas, internas e até mesmo a Polícia 
Federal investigaram o assunto. Enquanto 
a Celesc buscou um bode expiatório para 
consolidar uma narrativa que incriminasse 
os sindicatos da Intercel, a verdade é que 
a gestora do FIP/GEP cometeu uma série 
de irregularidades, classificadas por audi-
toria forense, como de difícil detecção. A 
Celos, junto com demais cotistas do fun-
do, move ação judicial civil e criminal para 
recuperar os prejuízos. Ou seja, apesar de 
tentar incriminar a gestão dos sindicatos 
na Fundação, a verdade é que os gestores 
profissionais, pessoas de mercado, é que 
foram responsáveis pelo prejuízo.

O DÉFICIT É CULPA DE 
INVESTIMENTOS ERRADOS

Insistir no discurso de que o déficit nos 
planos previdenciários é culpa exclusiva de 
investimentos que deram errado só tem um 
motivo: tentar enganar os participantes e 
condenar os sindicatos. Apesar de ter im-
pacto, o déficit se estrutura em uma série 
de premissas atuariais. Nelas entram ações 
contra a Celos, expectativa de vida, renta-
bilidade e inflação, entre outros. No caso 
do Plano Transitório, por exemplo, mesmo 
excluindo o resultado dos investimentos 
que não deram certo, haveria déficit e ne-
cessidade de equacionamento.

OS FUNDOS DARÃO AINDA 
MAIS PREJUÍZO

A oposição tem dito que fundos dos quais a 
Celos faz parte trarão novos prejuízos para a 
Fundação. Citam, irresponsavelmente, os fundos 
Claritas, Sinergia IV e Sinergia V, alardeando que 
juntos eles darão um prejuízo de R$ 300 milhões.

Mais uma mentira! A verdade, disponível no 
Portal da Transparência da Celos, demonstra que 
a Fundação nunca investiu esse montante nes-
ses fundos. No Claritas foi investido de cerca de 
R$ 47 milhões. Hoje, o fundo tem R$ 82 milhões, 
sendo que desde o início já foi resgatado pela 
Celos R$ 26 milhões. No Sinergia IV, foi investi-
do R$ 68 milhões e resgatado R$ 77 milhões. No 
Sinergia V, a Celos investiu R$ 36 milhões. Hoje 
o fundo tem R$ 99 milhões, sendo que desde o 
início foi resgatado R$ 23 mihões. 

Nestes 3 fundos, considerando o que foi res-
gatado e o que ainda tem na carteira, a Celos 
ganhou R$ 156 milhões. Ou seja, os ganhos fo-
ram extraordinários nestes fundos, exatamente 
ao contrário daquilo que a oposição divulga.

A CELESC TEM NENHUMA 
CULPA

Aparentemente, a Celesc não existe na ad-
ministração da Celos. Pelo menos é isso que 
querem te fazer acreditar. A verdade é que a 
Celesc tem participação ativa tanto na Dire-
toria Colegiada quanto nos Conselhos. Como 
patrocinadora, a Celesc indica o presidente 
da Fundação. Já no Conselho Deliberativo, 
a Celesc indica, automaticamente, metade 
dos membros. Além disso, o Presidente do 
Conselho, cujo voto pode desempatar as 
discussões, é eleito entre os indicados da 
patrocinadora. E, para finalizar, o Comitê de 
Investimentos sempre teve participação de 
um dos indicados da Celesc.

SE TEM ALGUM CULPADO, É DO 
SINDICATO!

A campanha de ataque aos sindicatos 
tem um só objetivo: retirar os trabalhado-
res da administração do fundo para retirar 
direitos. Para isso foi preciso construir uma 
imagem de que os sindicatos são os culpa-
dos por tudo que acontece na Celos.

Se há alguma coisa pelo qual os sindica-
tos são culpados é pela existência da Celos. 
A Fundação foi criada através de uma cláu-
sula do Acordo Coletivo de Trabalho nego-
ciada pelos sindicatos. Além disso, todos os 
benefícios administrados pela Celos, como 
Plano de Saúde e Plano Previdenciário, são 
fruto da luta dos trabalhadores.

Uma campanha baseada em fake news demonstra candidatos despreparados e sem propostas para gerir benefícios que impactam na vida dos 
trabalhadores e de suas famílias. Pior do que a incompetência, é a tentativa de criminalizar os sindicatos da Intercel e a APCelesc, abrindo 
caminho para que a Celesc ataque direitos dos participantes. Nesta página, elencamos uma série de tópicos que a oposição e seus apoiadores 
tem utilizado nesta eleição, mentindo aos trabalhadores.

Em defesa da nossa Celos
vote chapas 1 e 2

geraldo e bruno - joão e alei



REVOLUÇÕES NA AMÉRICA LATINA

Ciclo Nacional de Formação e Auditoria cidadã da dívida 
organizam evento no Sinergia

REVOLUÇÃO

“EQUILÍBRIO FISCAL” ÀS CUSTAS DO 
FUNCIONALISMO E DA POPULAÇÃO POBRE

Por Tamara Siemann Lopes (Economista, técnica do DIEESE na Subseção 
dos Trabalhadores do Setor Público em Santa Catarina) e José Álvaro 
Cardoso (Economista, supervisor técnico do DIEESE em Santa Catarina)

Segundo dados do Portal da Transparência do Poder Executivo de Santa Catarina, o es-
tado arrecadou nos sete primeiros meses do ano R$ 15,5 bilhões a título de receita líquida. 
Este valor supera em R$ 1,5 bilhão, ou 11,2%, o arrecadado no mesmo período de 2018. Os 
dados de despesas do estado com Pessoal e Encargos Sociais revelam um incremento de 
R$ 280,6 milhões no mesmo período, equivalente a um aumento nominal de 3,7% nas refe-
ridas despesas. Se descontada a inflação mês a mês no período, medida pelo IPCA, tem-se 
uma redução real de -0,46% nestas despesas.

O estudo mais detalhado dos dados de Pessoal e Encargos Sociais revela cenário ainda 
mais crítico para alguns órgãos e unidades. Sem descontarmos a inflação, apenas anali-
sando a evolução nominal dos dados, concluiu-se que a Secretaria de Assistência Social, 
Trabalho e Habitação reduziu seus gastos com pessoal em R$ 4 milhões, uma significativa 
redução de -21,6%. Outras unidades do governo, que da mesma forma desempenham fun-
ções sociais cruciais, também vêm reduzindo seus gastos com pessoal, como: Secretaria 
de Planejamento (-47,2%); Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade (-8,3%); Secretaria da 
Agricultura e da Pesca (-3,7%); Secretaria da Saúde (-2,4%); Defesa Civil (-1,4%) e a Uni-
versidade do Estado de Santa Catarina (-0,8%). Conforme explicitado, são dados nominais, 
a correção inflacionária revelaria números ainda mais impactantes. 

A administração estadual vem atuando para reduzir despesas de pessoal, diante da crise 
fiscal que abala os estados, fruto da crise econômica dos últimos anos no país, que enco-
lheu receitas dos estados em geral. Crise esta que levou, inclusive, à elevação generalizada 
do endividamento com a União, e à guerra fiscal entre os estados, muito acirrada pela 
redução real das receitas. A crise econômica, e a queda das receitas, especialmente nos 
anos de recessão, em 2015 e 2016, reduziram dramaticamente a capacidade de o estado 
aumentar receitas para fazer frente às crescentes demandas da sociedade por educação, 
saúde, transporte, infraestrutura, assistência social e moradia. 

Os dados do gráfico abaixo revelam os resultados da política de arrocho salarial aplicada 
à maioria dos servidores estaduais, combinada com o aumento recente da receita. No final 
de 2017 o comprometimento da Receita Corrente Líquida (RCL) com Gastos de Pessoal 
estava arranhando os 50%, indicador que veio recuando, até os 47,7% no final de abril 
deste ano. Em boa parte, portanto, o governo vem aliviando a relação Gastos com Pessoal/
RCL através do achatamento real de salários. Esta opção política vem conduzindo a uma 
evidente perda de poder aquisitivo dos salários da maioria dos trabalhadores do estado. 

Além dos funcionários públicos, a população mais pobre está também pagando a conta 
do ajuste fiscal que os governos de Santa Catarina, vêm fazendo nos últimos anos. Espe-
cialmente nas áreas de saúde e educação, que padecem de problemas crônicos, como o 
não cumprimento do repasse dos percentuais mínimos do orçamento, previstos na legis-
lação. Em decorrência, no setor de saúde, faltam médicos, leitos, insumos e equipamentos, 
num evidente processo de precarização das condições de trabalho e atendimento ao pú-
blico. Estudo realizado pela Subseção do DIEESE no Sindicato dos Eletricitários de Flo-
rianópolis, que analisou a evolução real dos gastos com pessoal e encargos no estado, no 
período 2006 a 2017, chegou a conclusões impressionantes. O investimento com pessoal 
na saúde, por exemplo, no período apontado, ficou em sexto lugar (+17%), praticamente 
tendo a mesma importância do crescimento dos gastos com pessoal do gabinete do vice-
-governador (+16%). Segundo o referido estudo, em primeiro lugar, aparecem os gastos 
com pessoal no gabinete do Governador (+80%), seguido da Secretaria do Desenvolvi-
mento Econômico Sustentável (+54%), Secretaria de Administração (+41%), Secretaria de 
Planejamento (+35%), Secretaria de Segurança Pública (+21%). A educação apresentou 
variação negativa para o gasto com pessoal no período. 

Como o estudo da Subseção destaca, a falta de investimentos em áreas fundamentais 
não é ausência de planejamento, mas um projeto. Rebaixam transferências financeiras e 
sucateiam setores fundamentais do atendimento à população mais necessitada. Ao mesmo 
tempo, impõem arrocho salarial para os trabalhadores destes setores, precarizando enor-
memente serviços fundamentais para a população. Na outra ponta, o sistema da dívida 
pública continua consumindo recursos, como um saco sem fundo. Desde 2001, a dívida 
levou, em média, 12% da receita líquida dos impostos do governo de Santa Catarina. A 
previsão do governo é que, nos próximos 32 anos sejam pagos R$ 2 bilhões ao ano de ser-
viços da dívida, sendo que a maior parte, de juros. E não se fala praticamente nada sobre 
isso. É como se a transferência, todo ano, de bilhões de recursos públicos para meia dúzia 
de rentistas, que inclusive priva a população de acesso aos serviços básicos, fosse uma 
designação divina e estivesse gravada nas estrelas.
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LV
EXPEDIENTE

Linha Viva é uma publicação da Intersindical dos Eletricitários de Santa Catarina - 
INTERCEL e da Intersindical dos Eletricitários do Sul do Brasil - INTERSUL

Jornalista responsável:  Paulo G. Horn (MTE 3489/SC) 
Conselho Editorial: Leonardo Contin

Rua Max Colin, 2368, Joinville, SC | CEP 89216-000 | E-mail:  sindsc@terra.com.br

As matérias assinadas não correspondem, necessariamente, à opinião do jornal.

O CUSTO DA COMUNICAÇÃO DO 
PRESIDENTE DA CELESC

Celesc paga R$ 16 mil para assessoria que produz 
comunicados do ACT

CELESC

A Diretoria da Celesc tem batido tanto na tecla de cortes de custos 
e valorização dos profissionais por competência e merecimento, mas 
como explicar trazer uma profissional de fora, ao custo de praticamente 
R$16.000,00 ao mês (conforme consta no portal da transparência, fora 
vale alimentação e outros benefícios, para desempenhar uma função 
que poderia ser exercida por funcionárias de carreira da casa, concur-
sadas, bastante competentes e que sempre souberam tocar a área. Se o 
objetivo é corte de custos, porque não aproveitar o trabalho de quem já 
é concursado da casa, tem formação, experiência e competência?

No último sábado, 31, o Sinergia foi sede do evento "As revoluções na 
América Latina", tendo como palestrante o professor Waldir Rampinelli. 
A atividade faz parte do Ciclo Nacional de Formação, organizado pela 
Revolução Brasileira, em parceira com a Auditoria Cidadã da Dívida. 
O auditório foi lotado por mais de 50 pessoas, que passaram a tarde 
refletindo sobre a luta de classes posta no Brasil, através do estudo 
crítico da história latino-americana.



Grito das/dos Excluídas/Excluídos 2019: O tema deste ano faz referência aos 
crimes ambientais de Mariana e Brumadinho. Traz também uma reflexão sobre 
a busca do lucro em detrimento da vida e do meio ambiente. O ato será dividido 
nas seguintes alas: direitos sociais, direitos humanos e segurança pública, meio 
ambiente e democracia. Participarão do Gritos dos Excluídos em várias cida-
des, movimentos sociais, sindicatos, pastorais e coletivos, principalmente os de 
juventude de periferia. As alas denunciarão não somente a falta de políticas 
públicas, mas também a violência contra população periférica, principalmente, 
jovens e negros; a violência contra a mulher; e fará defesa da democracia, ame-
açada na atualidade por discurso de apologia a tortura. O “Grito dos Excluídos” 
foi idealizado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A primei-
ra manifestação aconteceu em 1995. Ocorre ao longo da Semana da Pátria, para 
questionar o quão de fato somos um país liberto. Tem como objetivo denunciar 
exclusões, os mecanismos e propor alternativas inclusivas. Em Santa Catarina, 
estão previstos atos do Grito dos Excluídos no dia 7 de setembro, nas cidades 
de Blumenau, Joinville e Florianópolis. Participe!


