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DESDE 1988 
AO LADO DOS 

TRABALHADORES
POLÍTICA DE BOLSONARO 
GEROU A SUSPOSTA 
"CRISE HÍDRICA" leia na pg. 2

ASSINADO

SINDICATOS DA INTERCEL ASSINAM ACORDO 

COLETIVO DE TRABALHO 2021/22



Diferentes cidades do Brasil tiveram 
nesta segunda-feira (27) protestos 
contra o aumento da tarifa de energia 
elétrica para a população. Em alguns 
casos, a conta de luz de famílias de pe-
riferias do país chegou a R$ 1.000 e 
o Programa de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon) já recebeu mais 
de 40 mil reclamações de usuários.

De acordo com artigo recente, publi-
cado pelo Movimento dos Atingidos por 
Barragens (MAB), o governo de Jair Bol-
sonaro (sem partido) e os agentes em-
presariais que controlam o setor elétri-
co nacional mentem sobre as razões da 
crise atual. Segundo o MAB, o volume de 
água que entrou nos reservatórios das 
usinas hidrelétricas no último ano não 
foi transformado em energia.

Os dados do Operador Nacional do 
Sistema (ONS) revelam que o volume 
de energia produzida por hidrelétricas 
ficou em 47.300 MW médios, ou seja, 
4.250 MW médios abaixo da quantida-
de de água que entrou nos reservató-
rios no mesmo período, o equivalente 
a 51.550 MW, ou seja, é como se uma 
usina de Belo Monte inteira deixasse 
de gerar energia.

O “discurso da crise hídrica” escon-
deria o fato de que os reservatórios 
foram esvaziados em 2020 quando o 
consumo nacional de eletricidade dimi-
nuiu uma média de 10%. Com o aumen-
to da demanda  em 2021 e diante da 
escassez da energia, a tarifa explodiu.

"Toda essa água vertida poderia ter 

sido armazenada ou transformada em 
energia, sem aumento dos custos. Mas 
não foi o que aconteceu. Os donos das 
hidrelétricas não perderam dinheiro 
com isso, pois o chamado déficit hídri-
co é cobrado integralmente nas contas 
de luz da população", apontou o estudo 
realizado pelo MAB.

O governo autorizou diversos reajus-
tes que já ultrapassam 50% de aumen-

to nas Bandeiras Tarifárias de Energia 
Elétrica. Essas medidas obrigarão o 
povo a pagar R$ 14,20 para cada 100 
quilowatts-hora (kWh) consumido ao 
mês. Por hora essa cobrança valerá até 
abril de 2022". Esse valor arrecadado 
obviamente será destinado para as 
próprias empresas do setor elétrico, e 
para subsidiar os grandes consumido-

res (grandes empresas que consomem 
muita energia). Isso pode ser classifica-
do como roubo. Obriga o povo trabalha-
dor a pagar caro para passar o dinheiro 
para as próprias empresas de energia e 
subsidiar as grandes indústrias que já 
lucram muito.

Enquanto isso, a Capitalização da 
Eletrobras está andando 100% no pra-
zo, é o que dizem os meios de comu-
nicação ao comentar o cronograma do 
Governo. A Eletrobras já contratou os 
Bancos para somar aos esforços de um 
consórcio que já trabalha com o BN-
DES para estruturar o modelo da de-
sestatização.

Essa grande crise no setor, que pode-
mos chamar de caos, na verdade é fru-
to de própria política do governo para 
criar um ambiente de escassez de água 
e pouca geração de energia hidroelé-
trica. Com isso, justificando a explosão 
nas tarifas, penalizando o povo que 
paga e não tem escolha de qual energia 
quer comprar e enchendo de dinheiro 
os grandes empresários que atuam no 
setor de energia e grandes industrias 
que consomem energia subsidiada.

Não é o povo que deveria pagar essa 
conta. O povo brasileiro é vítima da pi-
lhagem das grandes empresas, do capi-
tal financeiro e do seu próprio governo. 
É urgente mudar a política vigente no 
setor elétrico. Só com muita mobiliza-
ção popular será possível,  isso passa 
pela derrota de Bolsonaro e sua políti-
ca econômica. LV
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FRUSE REALIZA PRIMEIRO CONGRESSO 
EXTRAORDINÁRIO

URBANITÁRIOS

Federação de Urbanitários do Sudeste já possui registro sindical

A convite da Comissão Organizadora, representan-
tes da INTERSUL e da INTERCEL  prestigiaram dia 
29/09/2021 a realização do 1º Congresso Extraor-
dinário da FRUSE – Federação Regional dos Urbani-
tários do Sudeste. A FRUSE obteve recentemente o 
Registro Sindical e cumprindo determinação do seu 
Congresso de Fundação, realizou agora o primeiro 
Congresso Extraordinário, onde além dos debates 
de conjuntura política, econômica e sindical, foram 
realizadas as eleições da Diretoria Executiva e Con-
selho Fiscal. A FRUSE agora se soma à FNU,  FRUNE 
e FURCEN, totalizando 04 Federações Regionais que 
compõem a Confederação Nacional dos Urbanitários 
(CNU), que deverá ainda contar com as Federações  
Regionais dos Urbanitários do Sul e do Norte, ambas 
ainda em processo de formação.

O lema do Congresso da FRUSE  é UNIDOS E ORGA-
NIZADOS SOMOS MAIS FORTES!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétri-
ca de Florianópolis e Região – SINERGIA, no uso de suas atribuições legais 
e es-tatutária, CONVOCA todos os associados da base territorial do Sindi-
cato, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no 
dia 04.10.2021 (segunda-feira), às 17h30min, em primeira convocação, com 
o número regulamentar de presentes, e às 18h00min, em segunda e última 
convo-cação, com qualquer número de presentes, a realizar-se através da Pla-
taforma ZOOM, em função da pandemia de Corona vírus – COVID-19, a fim de 
discuti-rem e deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

01 – Informes; 
02 – Prestação de contas 2020; 
03 – Previsão orçamentária para 2021.

Inscreva-se pelo e-mail: sinergia@sinergia.org.br. 

Florianópolis, 30 de setembro de 2021.

Mario Jorge Maia
Coordenador Geral do Sinergia

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A diretoria do SINDICATO DOS ELETRICITÁRIOS DO NORTE DE SANTA CA-
TARINA – SINDINORTE-SC, em conformidade com o que prevê o seu Estatuto 
Social, CONVOCA todos os trabalhadores associados da CELESC DISTRIBUI-
ÇÃO S/A e CGT ELETROSUL da sua base territorial, para se reunirem em AS-
SEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 07/10/2021 (quinta-feira) 
na sede do Sindinorte, Rua Max Colin, 2368, às 16h30min, em primeira convo-
cação com o número regulamentar de presentes, e às 17h00min, em segunda 
e última convocação com qualquer número de presentes, a fim de discutirem 
e deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1) Leitura, discussão e votação das peças que compõem o BALANÇO FI-
NANCEIRO do exercício 2020, com o parecer do Conselho Fiscal;

2) Leitura, discussão e votação da peça componente da PROPOSTA ORÇA-
MENTÁRIA para o exercício de 2022, com o parecer do Conselho Fiscal.

Joinville, 30 setembro de 2020.

Paulo Guilherme Horn
Presidente

Estudo do MAB revela que em 2020 as barragens verteram muita água sem gerar energia

POLÍTICA DE BOLSONARO GEROU SUPOSTA 
“CRISE HÍDRICA”

SETOR ELÉTRICO

O Acordo Coletivo de Trabalho 
2021/22 foi assinado nesta terça-fei-
ra, dia 28. De acordo com o Presiden-
te da Celesc, Cleicio Poleto Martins, o 
resultado do acordo foi uma conver-
gência para reconhecer o papel dos 
trabalhadores nos resultados da em-
presa. Diante da Diretoria da empresa, 
os dirigentes sindicais reafirmaram o 
compromisso de lutar em defesa dos 
direitos dos celesquianos e da Celesc 
Pública. A Intercel ainda lembrou da 
importância da manutenção do diá-
logo e da retomada da gestão parti-
cipativa, trazendo os trabalhadores 
para o centro das discussões sobre 
os rumos da empresa pública.

Após assinatura, Intercel lança pesquisa de avaliação do Acordo Coletivo

INTERCEL ASSINA ACORDO COLETIVO 
DE TRABALHO 2021/22

CELESC

INTERCEL LANÇA PESQUISA 
SOBRE O ACT

Com o Acordo assinado, a Coor-
denação da Intercel encaminhou 
aos e-mails dos trabalhadores uma 
avaliação sobre o Acordo Coletivo. 
A participação dos trabalhadores é 
fundamental para que a avaliação 
da categoria fortaleça a organização 
sindical nas negociações coletivas.

GILBERTO CERVINSKI, LIDERANÇA DO MAB ALERTA PARA NOVAS ALTAS NO PREÇO DA LUZ EM DECORRÊNCIA DA CRISE ENERGÉTICA PROVOCADA PELO GOVERNO FEDERAL



Este Sindicato Cidadão com forte atuação 
nos movimentos sociais e sindicais comemo-
ra essa semana 60 anos de existência. 27 de 
setembro, estamos todos e todas fazendo 60 
anos. No começo até parecia que não íamos 
tão longe, ainda mais quando veio a ditadura e 
nos amordaçou. Entretanto, aos poucos fomos 
nos multiplicando: da Agência Regional para a 
sede da Celesc, para a Eletrosul sede e Sertão, 
para a Cerej e diversas outra empresas do se-
tor atualmente. Então fomos realizando tantas 
lutas, tantas mobilizações e nesse caminhar 
fomos aprendendo, estudando e nos juntando. 
Assim nos sentíamos mais fortes, mais madu-
ros e com mais vontade de seguir adiante, seja 
nas conquistas ou nos reveses. Ao longo desse 
tempo fomos conhecendo diversas pessoas, tra-
balhadores e trabalhadoras, da nossa categoria 
e de outras, lideranças representativas que vi-
mos refletidas em legados e realizações. Nosso 
olhar estava tanto no horizonte como no passa-
do; tanto na esperança como nas elaborações. 
E agora podemos afirmar de que junto iremos 
ainda mais longe e, como crianças em seu dia 
de comemorações, mesmo sem saber quantos 
anos virão, vamos ostentando os cabelos que 
nos restam e eternizando nossas memórias e 
história de lutas. Parabéns à todos e à todas 
com aquele forte e fraterno abraço quando os 
corações batem juntos.

60
ANOS
DO SINDICATO 
CIDADÃO

POR ARNO VEIGA CUGNIER, APOSENTADO DA CELESC E EX-DIRETOR 
DO SINERGIA


