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Segundo informe da Associação dos Em-
pregados da Eletrobras (AEEL), divulgados 
nesta segunda-feira, dia 23, a Eletrobras 
divulgou o resultado do segundo trimestre 
de 2021, anunciando um lucro de R$2,5 bi-
lhões. Com isso, chegou a R$4,5 bilhões de 
lucro, apenas na metade de 2021. Com esse 
resultado, a empresa acumula entre 2018 e 
2021 mais de R$35 bilhões de lucro.

Com a divulgação do lucro bilionário al-
cançado neste primeiro semestre, é eviden-
te a capacidade dos trabalhadores e tra-
balhadoras de, mesmo diante dos impactos 
e dificuldades da pandemia de COVID-19, 
manter a Eletrobras pública e lucrativa, 
como patrimônio do povo brasileiro.

Conforme o comunicado, "além do lucro, 
as demonstrações financeiras da empre-
sa expuseram mais uma vez a completa 
falsidade dos argumentos utilizados pelo 
governo, deputados e senadores para jus-
tificar a lei de privatização da Eletrobras. 
O relatório da Eletrobras mostra que a em-
presa está com mais de R$20 bilhões em 

caixa". Os dados divulgados desmontam os 
argumentos privatistas, demonstrando que 
a empresa tem alta geração da caixa (R$ 
17,8 Bilhões/anuais) e baixos indicadores 
de endividamento, demonstrando que a 
Eletrobras possui plena capacidade para 
ampliar de forma expressiva seus investi-
mentos que, hoje, por decisão política da 
direção da empresa e do governo, estão em 
níveis baixíssimos.

"A Eletrobras, além de altamente lu-
crativa, possui grande capacidade de 
investimento. O caixa da empresa está 
tão alto que a direção antecipou o pa-
gamento de dividendos para agosto. E 
esse já é o segundo dividendo pago em 
2021, que contou com uma distribuição 
de dividendos extraordinária no início 
do ano. Mesmo assim, o governo insiste 
no argumento de “falta de capacidade 
de investimento” para justificar a ur-
gência da famigerada Medida Provisória 
1.031 que possibilitou a privatização da 
Eletrobras", afirma a AEEL.

Eleição para o Conselho Deliberativo da Fundação Celesc de Seguridade Social é importante para a defesa dos direitos dos participante e manutenção da Celesc Pública

FORTALECER A REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES NA CELOS

Iniciou nesta segunda-feira, dia 23, a 
campanha para eleição de uma chapa 
para representar os participantes ati-
vos e assistidos no Conselho Delibera-
tivo (COD) da Celos. Para os sindicatos 
que compõem a Intercel, a participação 
de representantes eleitos pelos traba-
lhadores é ponto fundamental da defe-
sa dos direitos conquistados ao longo 
dos anos e defesa da manutenção da 
Celesc Pública.

O Conselho Deliberativo é composto 
por membros indicados pela Diretoria 
da Celesc e por membros eleitos pelos 
trabalhadores. Considerando que temas 
importantes para os participantes e 
suas famílias, como o Plano de Saúde, o 
pagamento dos benefícios e a seguran-
ça do patrimônio passam pelo COD, é 
fundamental que a representação eleita 
defenda, de fato, os participantes. Além 
disso, a manutenção da Celesc Pública 
também passa pela Fundação, uma vez 
que ela detém, aproximadamente, 8% 

das ações da Celesc e uma cadeira no 
Conselho de Administração da empresa. 

Diante de um cenário nacional que 
aponta ataques contra empresas públi-
cas, trabalhadores e contra as próprias 
Fundações, é preciso fortalecer as re-
presentações que lutam em defesa da 
categoria. Neste contexto, os sindica-
tos apoiam a chapa única inscrita no 
pleito, composta por Felipe Braga (Ti-
tular) e Lucir Tomaselli (Suplente), que 
concorrem à reeleição. Felipe e Lucir 
foram eleitos em 2017 e têm trabalha-
do pelo fortalecimento da Celos e na 
defesa dos direitos dos participantes.

Nas próximas semanas, os candidatos 
percorrerão o estado conversando com 
os participantes ativos e assistidos e 
apresentando as propostas para conti-
nuidade do trabalho coletivo na Celos 
e para a luta contra a privatização da 
Celesc. A eleição acontecerá no dia 22 
de setembro e a votação será online, 
através do portal da Celos na internet.
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Informe da Associação dos Empregados da Eletrobras apresenta 
R$ 4,5 bilhões de lucro, apenas no primeiro semestre deste ano
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COMEÇA NEGOCIAÇÃO DO ACT 2021/22 
DOS EMPREGADOS DA CELESC

CELESC

Primeira rodada de negociação do ACT 2021/22 acontece nesta quinta-feira, dia 26

Acontece nesta quinta-feira, dia 26, a 
primeira rodada de negociação do Acor-
do Coletivo de Trabalho (ACT) 2021/22. 
Após grandes conquistas, com a aprova-
ção dos acordos que recompõem o salá-
rio inicial dos empregados, reajustam os 
Adicionais de linha Viva e Despachante, 
avançam na Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR) 2021 e contratam o 
estudo de novas condições para o pla-
no de saúde dos empregados da Celesc, 
a atenção da categoria se volta para a 
negociação da pauta de reivindicações 
do ACT 2021/22 dos celesquianos, uni-
ficada na Assembleia Estadual Virtual, 
realizada dia 07 de agosto.

A negociação do Acordo Coletivo é 
cercada de expectativas pelos trabalha-
dores. Após dois anos de negociações 
muito distintas, com 2019 sendo de 
pleno enfrentamento e 2020 impactado 
diretamente pelo processo de impeach-
ment do Governador do Estado, Carlos 
Moisés, a categoria espera pela pos-
tura da Diretoria da Celesc diante de 
uma pauta de reivindicações que busca 
o respeito aos direitos históricos e a 

valorização pelo trabalho fundamental 
dos celesquianos que faz da empresa 
referência de bons serviços prestados 
à sociedade.

Para a Intercel, é fundamental que 
a Diretoria mantenha uma postura de 
debate claro e objetivo, avançando nas 
reivindicações dos trabalhadores sem 
atentar contra os direitos conquistados 

ao longo de mais de 60 anos de nego-
ciações coletivas. O respeito à pauta de 
reivindicações e às conquistas históri-
cas dos celesquianos deve ser o fio con-
dutor da postura de uma Diretoria que, 
diuturnamente, afirma que os traba-
lhadores são fundamentais pelos bons 
resultados apresentados pela empresa 
nos últimos anos.

Mesmo após revisão tarifária, tarifa de energia das concessionárias da 
EDP são mais caras do que da estatal catarinense

TARIFA DA CELESC PERMANECE 
MAIS BARATA QUE DA EDP

A Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) homologou na última terça-feira, dia 
17, o resultado da Revisão Tarifária Periódica 
da Celesc Distribuição. O efeito médio ao con-
sumidor é 5,65%, a ser aplicado nas tarifas 
no período de 22 de agosto de 2021 a 21 de 
agosto de 2022. Segundo 
dados divulgados pela em-
presa, "com o reajuste em 
2021, de 5,19%, observa-se 
que, nos últimos três anos, 
para este grupo de consu-
midores (residenciais), o 
reajuste da Celesc foi de 
2,26%, bem abaixo dos in-
dicadores inflacionários e de outras empresas 
de distribuição do setor elétrico".

Com a revisão, a tarifa da Celesc, que era a 
segunda mais barata do país, passa a ser a oi-
tava do ranking, ainda à frente das tarifas das 
empresas administradas pela EDP Brasil, acio-
nista minoritária da Celesc e que tem, insisten-
temente, defendido a privatização da empresa 
com argumentos de melhoria nos serviços e 
redução de custos aos consumidores. O compa-
rativo simples reforça o entendimento de que a 

manutenção da Celesc pública é benéfica para 
a sociedade catarinense.

Recentemente, os conselheiros represen-
tantes da EDP na Celesc registraram em ATA 
de reunião do Conselho de Administração as 
mesmas argumentações falaciosas declaradas 

pelo CEO da empresa, João 
Marquez da Cruz. Ao pas-
so que a EDP tenta induzir 
a população ao erro (com 
informações falsas ou de-
turpadas) e trazer para o 
centro do debate uma pri-
vatização que apenas trará 
prejuízos aos catarinenses, 

um simples comparativo demonstra a supe-
rioridade do trabalho da empresa pública. Em 
2021, novamente, a Celesc figura no pódio das 
melhores distribuidoras de energia elétrica do 
Brasil, na avaliação dos próprios consumidores, 
em premiações concedidas pela Aneel e pela 
Associação Brasileira das Distribuidoras de 
Energia Elétrica de Santa Catarina (Abradee). 
Além de um serviço de maior qualidade, reco-
nhecido pela população, o impacto no bolso da 
sociedade catarinense é menor.

CELESC

"O comparativo simples 
reforça o entendimento 
de qua a manutenção 
da Celesc pública é 

benéfica para a sociedade 
catarinense"

CNE PREPARA MOBILIZAÇÕES
Enquanto os trabalhadores, em ple-

na pandemia, contribuem para o lucro 
bilionário da empresa, a Eletrobras 
distribui aos acionistas dividendos 
retidos de 2018, sem pagar a cota 
adicional correspondente à Partici-
pação nos Lucros e Resultados (PLR) 
2018 dos trabalhadores.

O Coletivo Nacional dos Eletricitá-
rios (CNE) já informou à direção da 
Eletrobras que está preparando um 
calendário de mobilizações caso a 
empresa não distribua a parte da PLR 
2018 correspondente aos dividendos 
que foram pagos, adicionalmente, aos 
acionistas.



0

5

25

75

95

100

CARTAZ GRITO 2021 ARTE FINAL 2

sábado, 1 de maio de 2021 23:33:31

Rufem os tambores!

Soltem os rojões!

Homenagens em forma

Aos heróis sem razão,

Aos heróis sem batalha

Ou batalhas sem lutas;

Ao grito sem voz,

Ao mito de um povo,

Que sofre enganado

Por mentiras de oficio

E verdades criadas

Por líderes falsos

De falsos propósitos,

Que as idéias mascaram

Em ardilosos discursos.

O GRITO DO POVO

TRECHO DO POEMA DE JOÃO ELIAS POETA, DISPONÍVEL EM GRITODOSEXCLUÍDOS.COM/POESIAS


