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Nota técnica do Dieese trata do custo da energia e de alternativas para o setor elétrico

PORQUE A CONTA DE LUZ ESTÁ TÃO CARA?

Em reunião  ocorrida dia 20/10 a Intersul apre-
sentou os vários pontos de divergência que depois 
de várias rodadas consecutivas de negociação, 
ainda persistem na negociação para renovação do 
ACT específico dos trabalhadores da 
CGT Eletrosul. Até então, a direção 
da CGT Eletrosul tem se recusado a 
renovar várias garantias históricas 
explicitas no ACT Específico e que 
se não forem renovadas acarretarão 
perdas aos trabalhadores e suas en-
tidades representativas. Por esta ra-
zão as tratativas para renovação do 
ACT Específico tem se prolongado e 
os sindicatos da Intersul tem insis-
tido com a Direção da CGT Eletrosul, 
chamando atenção inclusive para o fato de que a 
renovação de todas as garantias e benefícios foi 
o compromisso claro e objetivo firmado pelas em-
presas Eletrobras durante o duro e longo processo 
de negociação do ACT Nacional. Para a próxima 
reunião desta quarta feira dia 27/10, se espera fi-
nalmente contar com bom senso da Diretoria para 
chegar a um bom termo, já que as posições ex-

ternadas pela Intersul são basicamente o simples 
cumprimento do que foi estabelecido como critério 
na negociação nacional, ou seja, renovação pura e 
simples de todas as garantias previstas no ACT Es-

pecífico das empresas, exceto aquilo 
que já esteja contemplado em Norma 
Gerencial ou no próprio ACT Nacio-
nal. Sendo assim, esta reunião do dia 
27 será mais uma oportunidade para 
a CGT Eletrosul demonstrar o devido 
respeito aos trabalhadores, suas en-
tidades representativas, e ao proces-
so negocial. Caso não se chegue ao 
esperado bom termo pelas vias ad-
ministrativas, outras formas de luta 
pela manutenção dos direitos do ACT 

Especifico deverão ser debatidas pelos trabalha-
dores e encaminhadas pelo coletivo dos sindicatos 
que compõem a Intersul. Em face da posição infle-
xível da CGT Eletrosul, os sindicatos que compõem 
a Intersul estão avaliando as alternativas jurídicas 
para também pleitear a suspensão das alterações 
no plano de saúde até que a justiça se manifeste 
quanto à aplicabilidade da cláusula.
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SETOR ELÉTRICO

Em nota técnica publicada no início 
deste mês (Nº 263 de 05 de outubro 
de 2021), o Departamento Intersindi-
cal de Estudos Estatísticos e Socio-
econômicos (Dieese) debate o custo 
da energia elétrica e de alternativas 
para o setor elétrico, abordando a cri-
se energética, os custos de produção 
e os impactos ambientais, defendendo 
a "Transição Energética Justa como o 
caminho para a construção de um pro-
cesso de desenvolvimento econômico 
mais justo socialmente e que respeite 
os limites do planeta". De acordo com 
a NT, "a crise energética que o país 
atravessa não se deve somente à es-
cassez de chuvas que vem secando os 
reservatórios das usinas hidrelétricas 
responsáveis pela maior parte da ge-
ração da energia no Brasil. Essa crise 
resulta igualmente da falta de plane-

jamento e de investimentos no setor 
nos últimos anos".

A nota apresenta as fontes de ener-

gia  renováveis e não renováveis, des-
tacando que a utilização de uma ou de 
outra é que define o custo da produ-

ção, o preço ao consumidor e os im-
pactos sobre o meio ambiente. O Brasil 
é um dos poucos países do mundo que 
já têm uma matriz energética predomi-
nantemente renovável, destaca o texto 
que ainda demonstra através de gráfi-
cos a composição da matriz energéti-
ca no país: " Nota-se que as grandes 
usinas hidrelétricas são responsáveis 
por cerca de dois terços da geração de 
energia do país. É importante observar 
que as fontes não renováveis (carvão 
e derivados, petróleo e derivados, gás 
natural e nuclear) têm baixa participa-
ção (17%) na matriz elétrica nacional".

A nota ainda destaca o alto custo 
da geração de energia termoelétrica à 
base de carvão, uma das mais caras, 
sendo acionada, na maioria das vezes, 
em situações de escassez na oferta de 
outras fontes.

ASSÉDIO SEXUAL É CRIME

CELESC

Sindicatos recebem denúncias de trabalhadoras
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Indeferida a medida cautelar para suspender ações contra as alterações no 
Plano de Saúde

"A crise energética que o país 
atravessa não se deve somente 

à escassez de chuvas que 
vem secando os reservatórios 

das usinas hidrelétricas 
responsáveis pela maior parte 

da geração da energia no Brasil. 
Essa crise resulta igualmente 
da falta de planejamento e de 

investimentos no setor nos 
últimos anos"

POR QUE A CONTA DE ENERGIA ESTÁ TÃO CARA?

PRIVATIZAÇÃO E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA JUSTA

O assédio sexual caracteriza-se por uma abordagem repetida, com a pretensão de obter 
favores sexuais, mediante a imposição da vontade. Essa conduta ofende a intimidade, a dig-
nidade, a imagem e a honra do empregado e deve ser coibida pela empresa. Muitas pessoas 
pensam que a conduta do assedio depende da subordinação, mas essa ideia é equivocada. 
Qualquer colega de trabalho ou funcionário pode ser o agressor. Não é necessário que haja 
contato físico para que se caracterize o assédio sexual. Além do toque sem consentimento, 
as expressões, comentários, indiretas, mensagens de celular, e-mails, entre outros, também 
podem caracterizar o assédio dentro da empresa. Nossa primeira orientação é que a vítima 
deve repudiar o ato do agressor, tentando fazer com que ele pare e a situação não se agrave. 
Nesse sentido, a empresa é responsável pelos atos de seus trabalhadores e trabalhadoras. 
Essa semana, os diretores do Sinergia receberam uma série de denúncias de trabalhadoras 
da região da Grande Florianópolis sobre situações constrangedoras sofridas por elas no 
ambiente de trabalho. Colegas tem se passado na intimidade nas conversas, em toques não 
permitidos por elas e até mesmo em abraços e massagens que, sem consentimento, podem 
configurar assedio. O relato trazido indica que até mesmo trabalhadores e trabalhadoras 
terceirizados vem sofrendo e cometendo assédio. O Sinergia está conversando com a dire-
toria da empresa para relatar o ocorrido e pedir providências, principalmente para inibir as 
situações e para que não seja necessário tomar uma medida mais drástica se as situações 
continuarem a ocorrer. Não custa lembrar que, há poucas semanas, a Celesc lançou sua 
Política de Diversidade e Inclusão, com diretrizes para combater preconceitos e reforçar o 
respeito mútuo. Além disso, no próprio ACT 2021/22 consta uma cláusula e qualquer tipo de 
desrespeito a qualquer trabalhador deve ser registrado nos canais de denúncia da empresa.

ACT ESPECÍFICO AINDA SEM RENOVAÇÃO

CGT ELETROSUL

Intersul aguarda definição da CGT Eletrosul para assinatura

"Para a próxima 
reunião desta 

quarta feira dia 
27/10, se espera 
finalmente contar 
com bom senso 

da Diretoria para 
chegar a um bom 

termo"

Após algumas entidades terem 
obtido em primeiro grau, sentença 
favorável para suspensão das alte-
rações do Plano de Saúde, impos-
tas pela Eletrobras nos termos do 
ACT Nacional, agora a Eletrobras 
buscou também a via judicial para 
solicitar uma  Medida Cautelar em 
Dissidio Coletivo de natureza ju-
rídica. O pedido visava suspender 
as decisões judicias que impedem 
as alterações do plano de saú-
de. A Eletrobras alegou no pedi-
do que não aplicar as alterações 
nos planos de saúde conforme o 
acordado, implicaria também em 
não aplicar o reajuste salarial ne-
gociado no mesmo ACT. Todavia, 

o pedido da Medida Cautelar foi 
simplesmente indeferido pelo Tri-
bunal Superior do Trabalho (TST). 
Sendo assim, permanecem trami-
tando nas demais esferas judiciais 
as ações que contestam a valida-
de e aplicabilidade da clausula do 
ACT Nacional que alterou o cus-
teio do benefício plano de saúde, 
em função da CGPAR 23, que após 
a assinatura do ACT foi revogada 
por decisão do Congresso Nacio-
nal. A Eletrobras, antes mesmo de 
tentar mudar as decisões judiciais 
por meio do Dissidio de Natureza 
Jurídica, já havia suspendido a 
aplicação das alterações nas di-
versas empresas da Holding. Na 

CGT Eletrosul, apesar dos apelos 
feitos pelos sindicatos que com-
põem a Intersul, a Diretoria de-
cidiu manter a aplicação plena 
do ACT, ainda que a validade da 
clausula esteja sendo discutida 
na justiça em várias empresas. Os 
apelos da Intersul foram solene-
mente ignorados, deixando claro 
que a Direção da CGT Eletrosul só 
se move no sentido de beneficiar 
os seus trabalhadores quando 
obrigada por questões judiciais. 
O entendimento baseado no bom 
senso e na boa relação com as 
representações dos trabalhadores 
não parece importar muito para a 
atual gestão da empresa.

Segundo a Nota Técnica, a" privatização 
da Eletrobras não terá nenhum efeito posi-
tivo sobre a crise hídrica e ainda provocará 
aumento das tarifas. Com a privatização, 
parte da energia hidrelétrica da empresa 
que atualmente é remunerada pelo custo 
de operação e manutenção será comer-
cializada através do mercado livre, a um 
preço bem maior". A Transição Energética 
Justa consiste na ampliação da oferta de 
fontes ambientalmente sustentáveis, pro-
porcionando condições para que se encerre 
gradualmente a produção de energia por 

meio de combustíveis fosseis, permitindo a 
absorção dos trabalhadores afetados pelas 
mudanças e caminhando em direção a uma 
economia mais descarbonizada. "A experi-
ência internacional revela que países que 
estão abandonando o carvão como fonte de 
energia têm realizado esforços, mais ou me-
nos bem-sucedidos, para que essa transição 
se transforme também em oportunidade de 
geração de novas alternativas econômicas 
para as comunidades afetadas e que inclu-
am segmentos populacionais excluídos do 
projeto anterior, como mulheres, negros e 

indígenas, entre outros. A transição deve 
criar mecanismos para assegurar que as 
novas atividades sustentáveis substituam 
as velhas atividades poluentes, gerem mais 
e melhores empregos, com boa remunera-
ção, proteção social e acompanhamento 
sindical".

A nota técnica deixa clara a oportunida-
de de desenvolvimento de um modelo mais 
sustentável e socialmente justo. Entretan-
to, as políticas do atual Governo Federal 
vão na contramão da proposta, aumentan-
do o lucro privado e a desigualdade.

O Dieese apresenta dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
para traçar um panorama do impacto da 
conta de energia no orçamento familiar 
brasileiiro: "as despesas com energia repre-
sentam 5,29% do orçamento das famílias 
com renda de até cinco salários mínimos, 
percentual bastante expressivo no custo 
de vida dos trabalhadores. Para se ter uma 
ideia, uma família com renda mensal de R$ 
2.000,00, por exemplo, despende, em mé-
dia, cerca de R$ 105,00 com a conta de luz".

Com dados da Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (ANEEL), o Dieese demonstra 
que apenas no ano de 2021 esse o aumen-
to na conta de energia foi de 7,01%, quase 
o dobro da variação do INPC-IBGE (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor) no 
período, que correspondeu a 3,95%. Além 
disso, no comparativo com negociações 
coletivas, o Dieese demonstra que "mais 
da metade dos reajustes salariais firmados 

(52,3%) sequer alcançaram o INPC/IBGE 
acumulado desde a data-base anterior, ou 
seja, resultaram em queda dos salários re-
ais dos trabalhadores".

A estrutura do setor elétrico determina 
reajustes anuais, de acordo com determi-
nação da Aneel, que podem ser acrescidas 
de aumentos extras, cobrados na conta de 
luz, quando se faz necessária a utilização 
de fontes mais caras de energia, como as 
termoelétricas a carvão, óleo diesel e gás. 
Assim, em épocas de escassez de chuva, 
quando cai a oferta de energia hidrelétrica 
e se acionam as termoelétricas, o governo 
aumenta o valor da tarifa por meio do cha-
mado “sistema de bandeiras tarifárias”3, 
que sinaliza as condições – favoráveis ou 
desfavoráveis – para a geração de energia.

O aumento nas contas de energia tem li-
gação direta com a utilização de fontes de 
energia mais caras e da crise hídrica, fruto 
das mudanças climáticas provocadas, em 

grande medida, pelo aumento do desmata-
mento e da emissão de carbono, em con-
sequência da política antiambientalista do 
atual governo federal. Também a ausência 
de planejamento no manuseio da política 
energética, que envolveria mais investi-
mentos para maior diversificação de fontes 
energéticas é responsável pela possibilida-
de de um apagão de energia.

Segundo o Dieese, "o preço da energia 
tende também a se manter alto em função 
da nova configuração de empresas no setor 
elétrico brasileiro. Anteriormente caracteri-
zado pela presença majoritária de empresas 
estatais, hoje predominam no setor grandes 
conglomerados privados, que pressionam 
por reajustes nos preços das tarifas, uma 
vez que têm como principal objetivo pro-
porcionar maior retorno financeiro a seus 
acionistas, independentemente da conjun-
tura econômica do país e do orçamento das 
famílias".

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE ENERGIA  ELÉTRICA DE LAGES
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente do sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Energia Elétrica de Lages, no uso de 
suas atribuições estatutárias comunica a todos os Associados da Entidade, que serão realizadas as 
eleições para representante Sindical, nos seguintes locais de trabalho, Agência Regional de Chapecó 
02(duas) vagas para titular e seus respectivos suplentes; e para os escritórios da referida agência 
02(duas) vagas para titular e seus respectivos suplentes; Agência Regional de Lages 02(duas) vagas 
para titular e seus respectivos suplentes, na forma estabelecida no artigo 29 do Estatuto da Entidade, 
no dia 22 (vinte e dois) de novembro de 2021 (dois mil e vinte e um), com início dos trabalhos de 
votação às 07h30 (sete horas e trinta minutos) e término às 17h00 (dezessete horas ), nas agên-
cias de Chapecó e Lages nos locais de trabalho através de urnas itinerantes.. Fica aberto o prazo 
decadencial de 10 (dez) dias, a contar de 01/11/2021 do presente edital publicado no jornal Linha 
Viva do dia 28/10/2021, para o registro dos candidatos a representante sindical. Período em que a 
secretaria da entidade manterá pessoas habilitadas, no horário das 8 (oito) às 12 (doze) horas e das 
14 (quatorze) às 17(dezessete ) horas, de segunda a sexta-feira, nos dias úteis para receber registro 
e prestar informações concernentes ao processo Eleitoral. Eventuais impugnações de candidaturas 
deverão ser apresentadas no prazo de 5 (cinco) dias a contar do registro da candidatura para repre-
sentante sindical, por qualquer membro da categoria associado da entidade sindical. Os interessados 
deverão solicitar informações e registrar a candidatura a partir dia 01/11/2021 a 10/11/2021, tendo a 
secretaria da Entidade, sito a rua: Ernesto Neves nº 18 sala 07 – Casa do Trabalhador em Lages. Fone 
(49)3222-6711, (49)99961-0125 – e-mail: stieellages@gmail.com, ou, com os diretores do Stieel em 
seus locais de trabalho.

Lages 26 de outubro de 2021. 

Paulo Roberto Xavier de Oliveira
Presidente do Stieel



O futuro do trabalho na América La-
tina se tornou ainda mais incerto após 
o início da pandemia de COVID-19. A 
Universidade pública, como espaço de 
produção, acumulação e disseminação 
de conhecimentos, desempenha uma 
função social imprescindível para com-
preender a realidade e projetar o futu-
ro. Através do princípio constitucional 
de indissociabilidade do ensino, pesqui-
sa e extensão, o ciclo de seminários “O 
futuro do trabalho: perspectivas latino-
-americanas”  objetiva promover a ar-
ticulação do conhecimento científico 
com a sociedade através da divulgação 
de pesquisas, experiências e debates 
sobre o trabalho na América Latina.

A ideia é colocar em discussão as 
principais mudanças no mundo do tra-
balho no contexto da nova era tecnoló-
gica, por meio de um esforço coletivo 
trazendo à tona as relações dos traba-
lhadores com as suas ferramentas labo-

rais, vínculos entre si na construção e 
fortalecimento de suas identidades de 
classe, além da manutenção e evolução 

dos direitos trabalhistas.
Iniciado no último dia 20 de outubro, 

o Ciclo de Seminários é realizado pelo 

Laboratório de Sociologia do Trabalho 
(LASTRO), vinculado à Universidade Fe-
deral de Santa Catarina, e pelo Centro 
de Estudos e Pesquisas em Trabalho Pú-
blico e Sindicalismo (Fazendo Escola), 
vinculado ao Sindicato dos Trabalha-
dores do Poder Judiciário do Estado de 
Santa Catarina (SINJUSC). Conta com o 
apoio do Sindicato dos Trabalhadores 
no Poder Judiciário Federal no Esta-
do de Santa Catarina (SINTRAJUSC) e 
do Sindicato dos Servidores da Justiça 
do Estado do Rio Grande do Sul (SIND-
JUSRS).

Os seminários, previstos para outubro 
e novembro de 2021, ocorrem de manei-
ra virtual, com a transmissão audiovi-
sual pelos canais do YouTube “Fazendo 
Escola” e do Laboratório de Sociologia 
do Trabalho/UFSC, com acesso público 
e gratuito por tempo indeterminado.

"A ideia é colocar em discussão 
as principais mudanças no mundo 
do trabalho no contexto da nova 
era tecnológica, por meio de um 
esforço coletivo trazendo à tona 
as relações dos trabalhadores 

com as suas ferramentas 
laborais, vínculos entre si na 

construção e fortalecimento de 
suas identidades de classe, além 
da manutenção e evolução dos 

direitos trabalhistas"

Inscrições no link http://bit.ly/SeminarioFazendoEscola


