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Faz parte da Missão, Visão e Princípios da Política 
de Diversidade e Inclusão, recém lançada na Celesc, o 
seguinte: “Promoção de um ambiente livre de qualquer 
forma de discriminação, preconceito, comportamen-
to discriminatório, assédio moral ou sexual a qualquer 
um(a) de nossos(as) empregados(as).”

No Código de Conduta Ética da Celesc, temos que 
“assédio moral é conduta abusiva, 
de natureza psicológica, que aten-
ta contra a dignidade psíquica, de 
forma repetitiva e prolongada e que 
expõe o trabalhador a situações hu-
milhantes e constrangedoras, capa-
zes de causar ofensa à dignidade ou 
à integridade psíquica, e que tenha 
por efeito excluir a posição do em-
pregado no emprego ou deteriorar 
o ambiente de trabalho, durante 
a jornada de trabalho no exercício 
de suas funções.” Observa-se, ainda, 
no Código de Conduta Ética, como 
Regras gerais, que “todo e qualquer 
profissional que realize atividades 
em nome da Celesc compromete-se 
a tratar e ser tratado com respeito 
e dignidade, tendo a garantia de 
condições seguras de trabalho, com 
a adoção das medidas necessárias à preservação da in-
tegridade física, mental e moral, além de evitar qualquer 
forma de constrangimento para si e outros, agindo com 
dignidade, lealdade, espírito de equipe e cortesia, crian-
do e mantendo um bom ambiente de trabalho.”

E como uma das proibições: “praticar assédio de na-
tureza moral ou sexual na Celesc ou em decorrência de 
seu vínculo com a empresa.” No capítulo Ética nos rela-
cionamentos com os empregados, “o Grupo Celesc com-
promete-se a fornecer condições de trabalho adequa-
das, que garantam saúde, segurança e privacidade para 
o bom desenvolvimento do empregado no desempenho 
de suas atividades na empresa, inclusive com o acompa-

nhamento das vítimas de assédio moral ou sexual.”
Na Política de Consequências da Celesc, o assédio 

moral também é uma proibição passível de penalida-
de. Contudo, alguns gerentes parecem não ter conhe-
cimento de todos esses instrumentos. Os empregados 
que reclamam de assédio moral levam meses para 
serem ouvidos, e as atitudes acabam sendo tomadas 

apenas depois que os sindicatos 
intervêm ou que os empregados 
adoecem e se afastam por pro-
blemas psíquicos. Sugestão de 
transferência de empregados que 
sofrem assédio não tem sido a 
melhor solução, pois verifica-se 
que o gerente que comete assé-
dio moral infelizmente continuará 
adoecendo outros subordinados. 
Xingamentos de gerente a subor-
dinados, constrangimentos de tra-
balhadores em público, grosserias 
a clientes e até demissões por per-
seguição acabam sendo rotineiros 
em um ambiente tóxico.

A Intercel cobra da diretoria da 
Celesc e das gerências uma solu-
ção imediata quando do conheci-
mento dos casos. Quando todos 

os funcionários de um setor reclamam de pressão, de 
sobrecarga, de autoritarismo, de deboche e grosseria 
por parte de um gerente, algo precisa ser feito. Quando 
três empregados de um mesmo setor se afastam por 
motivo de saúde, por conta da pressão psicológica, a 
Celesc precisa tomar uma atitude e evitar o adoeci-
mento dos trabalhadores. O que segura um gerente na 
cadeira? Pior ainda que ficar sem punição, é quando o 
mesmo gerente acaba sendo promovido, o famoso “caiu 
pra cima”. Os sindicatos da Intercel seguem prestando 
apoio aos empregados que passam por isso e frisam 
a importância de se utilizar os canais de denúncia ao 
Comitê de Ética. BASTA DE ASSÉDIO!

Provável adiamento da privatização já repercute na imprensa
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ELETROBRAS

"Quando todos os 
funcionários de um setor 
reclamam de pressão, de 

sobrecarga, de autoritarismo, 
de deboche e grosseria por 
parte de um gerente, algo 

precisa ser feito. Quando três 
empregados de um mesmo 
setor se afastam por motivo 

de saúde, por conta da 
pressão psicológica, a Celesc 
precisa tomar uma atitude 
e evitar o adoecimento dos 
trabalhadores. O que segura 

um gerente na cadeira?"

Em diversas oportunidades, o 
Coletivo Nacional dos Eletrici-
tários (CNE), por meio de suas 
assessorias jurídicas, fez chegar 
aos Ministros do TCU os riscos e 
ilegalidades constantes dos atos 
preparatórios à privatização. Em 
consequência, o TCU começou a 
externar as irregularidades, que 
seguem agora também sob fisca-
lização do Congresso Nacional, 
por meio das Propostas de Fis-
calização e Controle em trami-
tação na Câmara dos Deputados, 
que também deve acompanhar 
as etapas da privatização.

Semana passada, dirigentes 
do CNE e a equipe da Advoca-
cia Garcez se reuniram com um 
dos Ministros do TCU e apon-
taram as possíveis ilegalidades 
que devem ser fiscalizadas. Nas 
próximas semanas, novas reu-
niões estão sendo agendadas 
no TCU com a área técnica res-
ponsável pela análise dos docu-
mentos enviados pelo BNDES.                                                          
O CNE também tem denunciado 
e agendado reuniões para aler-
tar sobre as irregularidades jun-
to ao Ministério Publico Federal 
(MPF) e à Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM). A privatiza-
ção da Eletrobras requer um 
passo a passo e há uma série de 
prazos para cada ação. É preciso 
fazer assembleias de acionistas 
e respeitar as determinações da 
Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) e da SEC americana — a 
Eletrobras tem ações negocia-
das em Nova York.

Fruto destas ações e denún-
cias articuladas pelo CNE, já 
repercute nos meios de co-
municação as notícias de que 
a Privatização da Eletrobras 
pode ser adiada. Segundo ma-
téria publicada em O Globo, 
o processo de privatização 
da Eletrobras pode sofrer um 
novo revés. Até agora, o go-

verno vinha trabalhando com 
a operação no primeiro trimes-
tre de 2022, provavelmente 
em fevereiro. Porém, técnicos 
do Executivo já avaliam que 
haverá um atraso de pelo me-
nos dois meses no processo. O 
motivo do atraso avaliado pelo 
governo está no Tribunal de 
Contas da União (TCU), após o 
Ministério da Economia, o Mi-
nistério de Minas e Energia e o 
BNDES enviarem para a corte a 
modelagem da privatização. O 
próprio relator do processo no 
TCU, Aroldo Cedraz, fez che-

gar a ministros do governo um 
alerta de que deve atrasar sua 
análise levando a privatização 
(que será feita por meio de lan-
çamento de ações em Bolsas 
de Valores) para o meio do pro-
cesso eleitoral. Os Ministros do 
TCU também veem problemas 
na precificação da outorga da 
privatização, o que é rechaça-
do pelo governo. A modelagem 
final da privatização da Ele-
trobras precisa de aval do Tri-
bunal de Contas da União, que 
não tem prazo para analisar o 
processo e pode inclusive de-
terminar mudanças. A matéria 
de O Globo disse, ainda, que o 
relator Aroldo Cedraz também 
não tem prazo para entregar o 
processo ao plenário do TCU, e 

que procurou e recebeu do TCU 
uma nota afirmando que a aná-
lise seguirá o rito necessário 
e com a agilidade que o caso 
requer.

O site InfoMoney também re-
percutiu o atraso na Privatiza-
ção da Eletrobras para depois 
da eleição. Segundo o site os 
Ministros do TCU também te-
mem que, em ano eleitoral, 
especialmente em meio à tur-
bulência do mercado devido a 
preocupações com as perspec-
tivas fiscais do país, não seja 
o melhor momento para vender 
uma empresa do tamanho da 
Eletrobras. É o que teria dito 
uma fonte de dentro do TCU, 
que preferiu não se identificar. 
O InfoMoney também afirmou 
que a Presidência da República 
não respondeu imediatamente 
a um pedido de comentário fei-
to pelo site. O TCU e o Ministé-
rio da Economia não responde-
ram a pedidos de comentários. 
A Eletrobras também não quis 
comentar.

A luta dos trabalhadores e da 
sociedade brasileira pela ma-
nutenção da Eletrobras Públi-
ca ainda segue. Os planos de 
venda da estatal foram inicia-
dos pelo ex-presidente Michel 
Temer em 2018 e aprovados 
pelo Congresso neste ano. No 
meio do caminho, o secretário 
de privatizações Salim Mattar 
e o presidente da Eletrobras 
Wilson Ferreira Júnior pediram 
demissão porque a operação 
estava demorando muito. O Co-
letivo Nacional dos Eletricitá-
rios tem organizado esta luta 
contínua, buscando todos os 
caminhos políticos e jurídicos 
para reverter os efeitos da Lei 
que autorizou a privatização. A 
luta do CNE é também a luta 
de cada brasileiro pela energia. 
Salve a Energia!

ASSÉDIO MORAL É COISA SÉRIA!
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Mesmo diante de casos concretos, Diretoria da Celesc não pune assediadores

DE APAGÃO EM APAGÃO: QUEM É QUE SOFRE?
Por Adriana Dantas, educadora popular. militante do MAB

"Os Ministros do 
TCU também temem 
que, em ano eleitoral, 

especialmente em meio à 
turbulência do mercado 
devido a preocupações 
com as perspectivas 

fiscais do país, não seja 
o melhor momento para 
vender uma empresa do 
tamanho da Eletrobras"

Você que vai ler esse artigo.
Quantos anos você tem?
Já vivenciou um blecaute – Apagão?
Ou apenas soube da informação pelo noticiário?

Para muitas pessoas, essa situação nunca foi sentida, 
somente relatada e, por isso, talvez não perceba o quão 
preocupante podem ser as causas da atual crise energética 
no nosso país.

Recentemente, ainda no auge da pandemia, ficamos es-
tarrecidos com o apagão energético ocorrido no estado do 
Amapá, devido à queima de um gerador e o de reserva es-
tava quebrado, pela irresponsabilidade da empresa privada 
Isolux, como consequência, o apagão ocorrido em 2020, já 
é considerado o maior da história do nosso país.

O assunto já foi esquecido para o restante do país?! 
Acredito que, diferentemente para quem passou dias sem 
energia, vendo os alimentos da sua geladeira se perderem 
sem ter o que fazer, dentre vários outros problemas sanitá-
rios, sociais e políticos, os efeitos ainda devem ser sentidos, 
principalmente pela população mais pobre do estado.

Apagões iniciados em decorrência de raios, tempestades 
e ou falhas técnicas podem acontecer, mas elas não al-
cançariam proporções gigantescas se não fossem a negli-
gencia das empresas privadas, decorrentes do processo de 
sucateamento e privatização em curso no país.

Outro detalhe importante de se observar é que esses 
“apagões” aconteceram justamente em vésperas de o go-
verno pretender privatizar parte do setor ou depois de pri-
vatizadas, por falta de manutenção, motivo dos inúmeros 
apagões no início dos anos 90.   Segue o histórico dos prin-
cipais apagões ocorridos no Brasil:

17 de setembro de 1985: Foi considerada uma das pri-
meiras grandes falhas no fornecimento de energia elétrica 
no país. Atingiu sete estados e mais o Distrito Federal. Pelo 
menos 12 milhões de pessoas tenham sido afetadas. Causa: 
Queda de um elo da subestação de São Roque.

11 de março de 1999: Nessa época foi considerado o 
maior apagão do Brasil. O termo “apagão” inclusive foi po-
pularizado nessa época. Onze estados brasileiros e mais o 
Paraguai ficaram sem luz. Causa: Falha na subestação de 
Bauru, no interior de São Paulo. Atingindo mais de 76 mi-
lhões de pessoas. Foram afetados municípios das regiões 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

21 de janeiro de 2002: A região Centro-Sul foi atingida 
por esse apagão, afetando pelo menos 10 estados.  Causa: 
Devido ao rompimento de um cabo na linha de transmissão 
de energia que liga a Usina Hidroelétrica de Ilha Solteira à 
subestação de Araraquara, no interior de São Paulo.

21 de março de 2018: Apagão em 14 Estados do país. 
Causa: Falha técnica na linha de transmissão da concessio-
nária Belo Monte Transmissora de Energia (BMTE), provo-
cando o desligamento de cerca de 18 mil megawatts (MW), 
majoritariamente localizados nas regiões Norte e Nordeste.

03 de novembro de 2020: Apagão no Amapá. 13 das 16 
cidades amapaenses atingidas por três semanas. Causa: 
NEGLIGENCIA. Falha na sub-estação Macapá/Amapá.

De apagão em apagão, o país vai se apagando. Desde o 
século passado e no atual, passam-se os governos e o pro-
blema fica (FHC, Lula, Dilma e Bolsonaro). Porque cada vez 

mais essa responsabilidade vai sendo retirada do estado e 
sendo transferida para as mãos do mercado, por meio da 
privatização. É preciso apontar que ocorreram outros apa-
gões sucessivos nos anos 2000, ou seja, nos governos PT, 
como em 2009, 2011 e 2013, todos decorrentes de falta de 
manutenção, sobrecargas e herança das privatizações no 
setor. Porém, nesse recorte dos Governos PT, é preciso ava-
liar e reconhecer as diferenças nas decisões políticas de 
governos comprometidas com as demandas do povo, que 
difere das decisões do atual governo. Isso faz toda diferen-
ça em quem está sofrendo na ponta. 

Lembremo-nos da fala da Dilma em evento da ONU 
(2015), em que ela sugeriu que estocássemos vento. Na 
época a mídia ridicularizou esta frase, porém ela é técnica 
e eficaz, e hoje faria todo sentido, caso tivesse sido levado 
a sério, pois em períodos de muitos ventos no nordeste, 
as eólicas podem produzir a todo vapor e por outro lado 
suprir a falta de produção das hidroelétricas, por exem-
plo, em períodos mais secos, pois todo o sistema da matriz 
energética é interligado. 

Diferentes realidades necessitam de diferentes olhares. 
Para além das falhas técnicas que provocam os apagões e 
prejudica o dia a dia de quem já usufrui da energia, há ou-
tra realidade concreta de quem ainda não conseguiu con-
quistar esse direito, em pleno século XXI. De acordo com 
os dados relatados pelas Nações Unidas em 2017: “Quase 1 
bilhão de pessoas no mundo vivem sem eletricidade atual-
mente e estima-se que 750 milhões delas podem permane-
cer fora da rede elétrica até 2030.”

Lembremos novamente dos governos progressistas e do 
programa Luz para todos, que diminuiu muito essa realida-
de e transformou a vida de muitas pessoas, principalmente 
nas unidades rurais. No Censo 2000, do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), existiam no Brasil mais 
de 2 milhões de domicílios rurais sem acesso a energia elé-
trica, o que representava mais de 10 milhões de brasileiros 
não atendidos por esse serviço público.

Em 2003, o Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos (LPT) 
foi instituído pelo Decreto nº 4.873. No fim de 2013, o LPT 
completou 10 anos e atingiu a marca de 15 milhões de pes-
soas beneficiadas.

O último Censo demográfico – IBGE (2010) informa 
que do levantamento sobre os domicílios particula-
res permanentes existentes na região Centro-Oeste 
(4.334.673), em torno de 40.000 ainda não possuem 
energia elétrica em suas casas. Já estamos viven-
ciando o colapso no setor elétrico e sua recuperação 
levará muito tempo. Bolsonaro agradeceu as últimas 
chuvas e disse que pedirá ao Ministério de Minas e 
Energia para que a bandeira volte à normalidade! Infe-
lizmente não voltará e nem existe essa bandeira. Nada 
está sendo feito para reparar o dano provocado pelas 
privatizações e por uma política energética que privi-
legia os privilegiados. O que esperar deste final de ano 
e o próximo?

Grandes lutas nos esperam camaradas! Continuamos di-
zendo: “Água e energia não são mercadorias” e mais ainda, 
são itens básicos e um direito que precisa ser defendido, 
conquistado e utilizado por todos e todas!

Texto publicado originalmento no Jornal Brasil de Fato DF (www.brasildefatodf.com.br)

TRIBUNA LIVRE



Após muita espera e superando os boicotes e a censura do Governo Bolsonaro, o filme "Marighella", que conta a história do poeta, 
professor, deputado federal constituinte e guerrilheiro baiano Carlos Marighella entra em cartaz nos cinemas brasileiros neste início 
de Novembro. Dirigido por Wagner Moura, o filme foi lançado ainda em 2019 e exibido em vários festivais no mundo todo. Líder de um 
dos maiores movimentos de resistência contra a ditadura civil-militar no Brasil, na década de 1960, Marighella foi o inimigo número um 
da ditadura. O filme relata os últimos anos da vida do cofundador da Ação Libertadora Nacional, (ALN), o primeiro movimento armado 
pós-64, e marca a data do seu assassinato, em 69, numa emboscada, na rua Alameda Casa Branca, em São Paulo, num 4 de novembro.

Inspirado na biografia escrita por Mário Magalhães (Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo), o filme será exibido em Floria-
nópolis no Cinemulti até o dia 17 de novembro.

FILME SOBRE POETA, PROFESSOR E DEPUTADO 
QUE ADERIU À LUTA ARMADA CONTRA A 
DITADURA ENFIM ESTREIA NOS CINEMAS


