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Incorporação é a extinção da Eletrosul 
 

É a extinção da Eletrosul, este foi o consenso no lançamento da Frente Parlamentar em 
Defesa da Eletrosul que aconteceu na noite de terça-feira, dia 9 de abril. A incorporação da 
empresa pela CGTEE é uma manobra clara para desmontar a primeira, diminuir seu valor 
e depois privatizá-la. 
 
Entre os encaminhamentos está o compromisso dos deputados que integram a Frente de 
buscar um posicionamento claro da bancada dos parlamentares federais catarinenses 
sobre o tema, assim como o posicionamento e envolvimento do governador Moisés. Como 
o movimento aponta para a privatização da empresa, é fundamental o esclarecimento da 
população sobre os perigos disso, como o consequente aumento de tarifas e perda da 
soberania sobre bens públicos. 
 
Já participam da Frente 10 deputados estaduais (outros estão sendo contatados para 
adesão). Estavam no lançamento além da idealizadora da Frente, a deputada Luciane 
Carminatti, os deputados Ricardo Alba e Marlene Fengler, representantes de associações 
e sindicatos e movimentos sociais como o MAB. 
 
Carminatti lembrou que o tempo é curto, apenas um mês para desmontar a iniciativa. 
“Estamos apressados pois os idealizadores da iniciativa estão com pressa. Por que tanta 
pressa? Cadê a transparência?”, pergunta a deputada. Ela não está satisfeita também com 
a hesitação do governador catarinense que vem sendo contatado há mais de duas semanas 
e apenas informou através da Casa Civil de que está ciente do problema e trabalha em 
Brasília para reverter a situação. 
 
Os sindicatos que integram a Intersul vão buscar ainda a intervenção do Ministério Público 
Federal e Ministério Público do Trabalho no que toca a transparência do processo. Espera-
se que as duas instituições questionem os impactos fiscais, sociais, trabalhistas da 
incorporação, quais são os pareceres oficiais e as consequências da implantação deste 
processo esdrúxulo de extinção de uma empresa saudável econômica e socialmente. 
 

 
Faça seu comentário a respeito da matéria deste Boletim no Link abaixo: 

comunicacao@intersul.org.br - Sua opinião é muito importante! 
Acesse a página da Intersul: www.intersul.org.br 

Acesse a página da Federação: www.fnucut.org.br 
Cadastre-se e receba o Boletim da Intersul diretamente no seu e-mail pessoal: comunicao@intersul.org.br 
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