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PLANO DE SAÚDE
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Após formalizar correspondência, Diretoria da Celesc chama sindicatos da Intercel para retomar o debate sobre passivo atuarial

DIRETORIA MANIFESTA PREMISSAS E RETOMA DEBATE SOBRE PASSIVO ATUARIAL DO PLANO DE SAÚDE

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) afirmou que 
o Presidente da República Jair Bolsonaro (sem parti-
do) mentiu ao afirmar que "a Petrobrás é obrigada a 
aumentar o preço dos combustíveis porque tem que se-
guir a legislação”. Segundo a FUP, o aumento dos preços 
responde a uma política definida pela própria gestão 
da empresa logo após o golpe de 2016, chamada Preço 
de Paridade de Importação (PPI). De acordo com esta 
política, os preços dos derivados na refinaria devem se-
guir o movimento dos preços internacionais do barril 
de petróleo, a variação do dólar e considerar ainda os 
custos logísticos envolvidos na importação e transporte 
dos produtos. Esta política é estruturada como se o país 

fosse, em grande medida, dependente das importações, 
ignorando que o Brasil é um grande produtor de pe-
tróleo. Ao contrário do afirmado pelo presidente, a Pe-
trobrás não cumpre a legislação. A Lei do Petróleo (nº 
9478/97) diz que a Política Energética deve "preservar 
o interesse nacional, proteger os interesses do consu-
midor quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos 
e garantir o fornecimento de derivados de petróleo em 
todo o território nacional”

A FUP denuncia que a gestão Bolsonaro, além de pre-
judicar o povo com aumentos sucessivos nos combustí-
veis, utiliza sua própria incompetência como justificati-
va para privatizar a Petrobras.
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CELESC

Conforme acordo coletivo aprovado pelos traba-
lhadores em agosto, os sindicatos da Intercel e a 
Diretoria da Celesc retomaram na última semana o 
debate sobre o passivo atuarial do plano de saúde 
do empregados da Celesc. Pelo Acordo assinado, o 
debate envolve premissas como a mudança da forma 
de custeio do atual plano de saúde, fixando a par-
te da Celesc pelo Índice Nacional de Preços Amplo 
(IPCA) e a criação de um novo plano de saúde, com 
coberturas inferiores e, consequentemente, custo 
mais acessível aos empregados.

Neste contexto, a Diretoria da empresa encami-
nhou na última semana uma correspondência à co-
ordenação da Intercel reafirmando as premissas da 
empresa no debate e convocando uma reunião para 
debater o tema, realizada sexta-feira, dia 05.

Na reunião, o Diretor de Geração e Novos Negó-
cios, Pablo Cupani Carena, apresentou a visão da Di-
retoria, afirmando que a mesma estava aberta a uma 
construção conjunta. Pablo reafirmou que é funda-
mental para a empresa a redução do passivo atuarial 
e que a mudança na forma de custeio e um plano de 
saúde mais barato são os meios considerados pela 
administração para viabilizá-la.

Apesar de detalhar alguns pontos, as manifesta-
ções de intenção da Diretoria permanecem muito 
genéricas, o que na visão dos sindicatos da Inter-
cel traz riscos que não podem ser assumidos pelos 
trabalhadores. Com relação à mudança na forma de 
custeio do plano de saúde, fixando a parte da Celesc 

pelo IPCA, a Diretoria propõe a criação de um fundo, 
onde aportaria valores em 10 anos para equalizar 
as despesas, não repassando para os trabalhadores 
todo o custo dos reajustes do plano. Entretanto, a 
questão ainda carece de detalhamento, pois a sus-
tentabilidade do plano e as condições futuras de 
pagamento da parte dos trabalhadores precisa ser 
garantida, para além dos 10 anos propostos.

A questão do novo plano de saúde também care-
ce de delimitação. Na apresentação, a redução dos 
valores é muito inferior à expectativa da categoria, 
além de contar com pontos controversos sobre com-
pra de direitos pós-emprego e cenários incertos so-
bre migração entre o plano atual e o novo plano.

Os sindicatos cobraram da Diretoria uma minuta 
de proposta com todo o detalhamento da visão da 
empresa para que, a partir dela a negociação possa 
fluir. Entretanto, os sindicatos deixaram claro que 
diante de tantas incertezas, o curto tempo preju-
dica a construção de uma proposta que atenda os 
anseios dos trabalhadores, respeite seus direitos e 
traga benefícios à empresa, uma vez que, conforme 
determina o ACT do Passivo Atuarial do Plano de 
Saúde, a proposta da empresa deverá ser avaliada 
pelos trabalhadores em assembleias realizadas pe-
los sindicatos da Intercel até o dia 25 deste mês, ou 
seja, daqui a duas semanas.

Desde o início desta semana, os sindicatos da In-
tercel estão percorrendo as bases e conversando 
com os trabalhadores, informando a categoria.

PETROLEIROS DESMENTEM BOLSONARO SOBRE 
AUMENTO NO PREÇO DE COMBUSTÍVEIS

ENERGIA

FUP afirma que gestão do governo é responsável pelo aumento dos combustíveis

Vivemos tempos de duros ataques aos direi-
tos dos trabalhadores, tais como a imposição da 
cobrança de mensalidade no Plano de Saúde; o 
descumprimento por parte da CGT ELETROSUL do 
compromisso assumido pela Eletrobras em mesa 
de negociação de que os direitos conquistados 
nos ACT’s específicos seriam mantidos na íntegra;  
as alterações feitas nas Normas de Gestão sem a 
negociação prévia com os sindicatos representa-
tivos;  os desligamentos de trabalhadores que es-
tão completando 75 anos de idade, sob a alegação 
de cumprimento da EC-103/2019, etc.

Os trabalhadores sabem muito bem que não 
para por aí, haja vista o tamanho do saco de mal-
dades deste governo e alguns de seus gestores. 
No entanto, as coisas estão ruins só para o povo 
da base da pirâmide, pois para os amigos do rei, as 
coisas estão muito bem obrigado! Segundo as vi-
dentes de plantão, alguns espertinhos amigos do 
rei estão articulando uma proposta de Resolução 

de Diretoria (PRD) para restabelecer o pagamento 
de uma complementação salarial para os gerentes 
com função gratificada, caso o gerente não esteja 
enquadrado no step mínimo para o cargo.  Esta 
gratificação foi extinta em todas as subsidiárias 
da Eletrobras lá por volta de 2018. Mas se engana 
quem pensa que é só isso!!! Dizem que a proposta 
é de que o retorno desta gratificação tenha efeito 
retroativo. Isso mesmo! Retroagir para encher os 
bolsos de alguns iluminados.

A pergunta que não quer calar, será que isto 
será aplicado em todas as subsidiárias? Ou se-
ria um “privilégio” apenas aqui na CGT Eletrosul? 
Ou quem sabe ainda, como de costume, um balão 
de ensaio na CGT Eletrosul, na surdina, sem fa-
zer muitos alardes e que depois se alastra pela 
Eletrobras? Os sindicatos que compõem a Intersul 
estão atentos e denuciarão a manobra imoral de 
benefício para poucos, principalmente diante de 
tantos ataques aos trabalhadores.

AOS AMIGOS DO REI, GRATIFICAÇÕES

CGT ELETROSUL

Aos trabalhadores o corte nos benefícios e nos direitos conquistados

O Coletivo Nacional dos Eletricitários, assessorado 
pelos advogados Elisa Oliveira Alves e Maximiliano 
Garcez, da Advocacia Garcez, informaram que o pa-
recer do procurador do Ministério Público de Contas 
da União, Rodrigo Medeiros de Lima, sobre a priva-
tização da Eletrobras, questiona a documentação 
incompleta enviada pelo Governo Federal na venda 
da estatal. O parecer ainda questiona a discrepância 
das tarifas no processo, e cobra a realização de um 
estudo de impacto tarifário e ambiental.

Em matéria publicada no Jornal O Estado de São 
Paulo, trecho do parecer determina que o Ministério 
de Minas e Energia (MME) " abstenha-se de encami-
nhar, ao Tribunal de Contas, estudos de viabilidade 
antes que haja a devida documentação formal da 
análise e consolidação das contribuições recebidas 
em audiência pública, sob pena de reinício da con-
tagem do prazo de análise”. O procurador também 
questiona no parecer a diferença da tarifa entre 
a aprovação da venda da empresa pelo Congres-

so Nacional (R$ 172,14/MWh) e o informado pelo 
MME (R$ 233/MWh). O parecerer do procurador do 
Ministério Público de Contas da União foi encami-
nhado na última semana ao relator do processo de 
privatização no Tribunal de Contas da União (TCU), 
Ministro Aroldo Cedraz.

À coluna Broadcast, do jornal O Estado de São Pau-
lo, os advogados do CNE afirmaram: Os documentos 
enviados pelo MME são insuficientes e vagos demais 
para saber o valor de mercado da Eletrobras, e ainda 
há o questionamento sobre o preço do megawatt”. 
Segundo eles, os documentos têm sido encaminha-
dos avulsos pelo MME, Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES) e Eletrobras, o 
que dificulta a avaliação do processo como um todo. 

A viabilidade da privatização da Eletrobras tem 
sido questionada pelo Tribunal de Contas da União, 
que nos bastidores já conta com manifestações para 
que o processo não seja concluído antes das eleições 
presidenciais de 2022.

PARECER DO MP AO TCU QUESTIONA DOCUMENTOS 
DE PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS

ELETROBRAS

Ministério Público de Contas da União aponta falta de documentos entregues pelo Governo

Segundo estudo de pesqui-
sadores brasileiros, publicado 
na revista britânica Frontiers 
in Public Health, o direito co-
letivo à saúde deve prevalecer 
sobre os direitos individuais no 
enfrentamento às pandemias, 
como a atual da covid-19, quan-
do houver conflito entre eles.

Em entrevista à Empresa Brasi-
leira de Comunicação (EBC), os au-
tores do artigo entitulado "Colisão 
de direitos humanos fundamentais 
e o direito ao acesso à saúde du-
rante a nova pandemia do corona-
vírus" afirmam que, em um contex-
to pandêmico, o direito à vida está 
acima de todos os direitos e que os 
governos estão respaldados pelas 
constituições e legislações a tomar 
medidas restritivas para a preser-
vação da vida. 

Segundo Luiz Carlos de Abreu, 
do Departamento de Educação 
Integrada em Saúde do Centro 
de Ciências da Saúde da Univer-
sidade Federal do Espírito Santo 
(Ufes), "quando falamos de co-
lisão de direitos fundamentais, 
chegamos à constatação que os 

direitos da comunidade se sobre-
põem aos direitos individuais”.

Os estudos apontam que 80% 
da população brasileira deve 
ser imunizada para diminuir a 
taxa de transmissão de casos 
de covid-19 para menos que 1, o 
que indicaria que a doença está 
sendo controlada. Desta forma, 
a recusa de se tomar a vacina 
gera um problema de saúde pú-

blica, o que justificaria a ação 
de governos em defesa do cole-
tivo. Os autores apontam que a 
saúde pública coletiva foi prio-
rizada nos contextos de pande-
mia nos países analisados e que 
os governos têm a possibilidade 
de tomar medidas contrárias ao 
interesse individual, como a li-
berdade de ir e vir e a recusa à 
vacina.

DIREITO COLETIVO DEVE PREVALECER NO 
COMBATE À PANDEMIA

COVID-19

Pesquisadores brasileiros publicam estudo defendendo direito à vida de todos



NÃO 
EXISTE 

OS ‘MILLENNIALS’ 
PERCEBERAM QUE A 

MERITOCRACIA NÃO EXISTE, 
NÃO IMPORTA O QUANTO 

VOCÊ SE ESFORCE

MERITOCRACIA

POR NOELLA RAMIREZ
PUBLICADO ORIGINALMENTE NO JORNAL EL PAÍS

Seu ensaio intitulado Como os millennials se tornaram a geração do 
‘burnout’, publicado em 2019 no Buzzfeed, foi lido mais de sete milhões 
de vezes em inglês, colhendo outros milhões de leitores a mais ao ser 
traduzido para diversos idiomas. Uma interessante versão ampliada 
acaba de ser publicada sob o título de Não aguento mais não aguentar 
mais (HarperCollins, 2021), uma exaustiva investigação e análise que 
contextualiza o cansaço geracional e oferece chaves, e muitos dados, 
para entender do que falamos quando nos referimos a uma geração 
queimada (ou ‘esgotada’). Sobre por que as redes sociais são tão exaus-
tivas, como o lazer desapareceu das nossas vidas, por que a criação 
dos filhos é uma corrida de obstáculos neste cenário de incertezas, e 
de que maneira a cultura trabalhista se perdeu 
—ou como ela mesma escreve em suas páginas, 
“antes o trabalho era uma merda e era precário; 
agora é mais ainda”.

Petersen vem para nos dizer que nesta epide-
mia do cansaço a culpa não é sua, e sim do sis-
tema. E que, se uma jovem de Montana ganhou 
tanta repercussão no mundo todo por um texto 
sobre a incapacidade de cumprir pequenas ta-
refas, por algo será: “Acho que, se o ensaio se 
tornou global e acabou em livro, é por algo que 
afeta a todos nós, sem importar de onde somos: 
todos vivemos sob as regras do capitalismo”.

Trechos das respostas da entrevista:
“Nossos pais, avós e tataravós passaram penúrias como a guerra, do-

enças, trabalho físico muito intenso... Aqui ninguém nega que a vida 
seja atualmente muito menos árdua em diversos aspectos, mas também 
é mais complicada. Há muitos fatores de pressão sobre os indivíduos, 
como consumir notícias o tempo todo ou ter que representar nossa vida 
a todo momento, não só no trabalho, mas também nas redes sociais. 
Sei que se você disser ao seu avô “Estou esgotado por como me apre-
sentar no Instagram”, ele te dirá: “Mas que tipo de problema é esse?”. 
Basicamente, essa constante autorrepresentação é de fato exaustiva, 
obrigando a se conceber a todo momento como uma mercadoria e a 

pensar em como seu valor/persona se encaixa no mercado.”
“Sobre meritocracia, acho que os millennials perceberam que, inde-

pendentemente do seu esforço e de seguir o caminho certo, as coisas 
podem mudar muito rapidamente e você será substituído, a não ser que 
provenha de uma família muito rica e poderosa. Você pode ter ido aos 
melhores colégios, ter batalhado muitíssimo, conseguir um emprego e 
trabalhar duro, mas isso não garante sucesso nem estabilidade. E isto 
tem pouco ou nada a ver com o indivíduo, e mais com os sistemas que 
o puseram nessa posição de vulnerabilidade.”

Nos Estados Unidos existe esta ideia de que tudo o que você fizer, 
da infância à sua vida adulta, tem que servir para o seu currículo. Sua 

vida se instrumentaliza, desde suas atividades 
extraescolares até seus hobbies, para ter um 
futuro com sucesso. Se não servir para o cur-
rículo, não vale a pena. Não há espaço para a 
criatividade não monetizável. É realmente ter-
rível pensar que nossa vida está concebida, 
desde pequenos, como um capital humano de 
investimento.

Não somos a primeira geração que faz isso, 
mas acredito que somos uma geração que está 
redescobrindo seus direitos trabalhistas, ou 
para que servem os sindicatos. Nos Estados 
Unidos, passamos por 75 anos de desapego sin-
dical e de pouca solidariedade trabalhista, mas 

este declínio em nossas condições propiciou uma maior consciência a 
favor de se sindicalizar. Entendemos, por exemplo, que se os cuidadores 
de crianças não tiverem uma remuneração digna, isso tornará impos-
sível que os pais saiam para trabalhar, porque não haverá cuidadores.

Nem a meditação nem uma máscara de skincare nos salvarão, 
mas sim uma reforma estrutural do sistema. O capitalismo nos leva 
a acreditar que as coisas são assim. Mas não tem por que serem. 
Usar menos o Instagram e passar um creme pode aliviar de certa 
forma, mas devemos pensar no trabalho de forma coletiva para 
conseguir a mudança.

"Nem a meditação nem 
uma máscara de skincare 
nos salvarão, mas sim uma 

reforma estrutural do sistema. 
O capitalismo nos leva a 

acreditar que as coisas são 
assim. Mas não tem por que 

serem"

ANNE HELEN PETERSEN SABE DE QUEM É A CULPA PELA EPIDEMIA DE BURNOUT E NO SEU LIVRO ‘NÃO AGUENTO MAIS 
NÃO AGUENTAR MAIS’ ANALISA POR QUE ESSE GRUPO SOCIAL É A GERAÇÃO MAIS CANSADA


