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COLUNISTA AFIRMA QUE MINISTRO 
DO TCU NÃO VAI LIBERAR 
PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS
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INSEGURANÇA

ACIDENTES DE TRABALHO AUMENTAM NA CELESC 

E EVIDENCIAM FALTA DE COMPROMETIMENTO 

GERENCIAL NO CUMPRIMENTO DA ACP



INSEGURANÇA

Na audiência com o MPT, os sindicatos apresentaram ao Dr. Acir as preocupações com a intenção 
da Celesc de centralizar os COD´s. Desde o início do processo, as entidades sindicais têm apon-
tado que o projeto da empresa não reúne o mínimo de condições técnicas e de segurança para 
ser implementado, levando os trabalhadores em campo a uma situação de insegurança, podendo 
induzir os despachantes a erros que podem levar a acidentes de trabalho graves. Apesar do Diretor 
de Geração e Novos Negócios, Pablo Cupani, ter tentado desvincular o debate da centralização 
ao do ACP, afirmando que o tema se encontra sob responsabilidade do Dr. Sandro Sardá, tendo 
audiência marcada para início de 2022, os sindicatos se posicionaram pelo debate conjunto, uma 
vez que o processo conduzido pela diretoria ocasionará descumprimentos do Acordo com o MPT, 
deixando os trabalhadores em situação de explícita insegurança. O procurador lamentou que, por 
procedimentos internos do MPT, o tema não tenha sido vinculado ao debate do ACP, afirmando que 
a centralização de procedimentos não necessariamente se converte em benefícios para a empresa, 
principalmente se prejudica o atendimento à sociedade e expõe os empregados a riscos de saúde 
e segurança. A Intercel incluirá no relato ao procurador o detalhamento da centralização, seus 
riscos e os potenciais descumprimentos do Acordo que ela traz.
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CELESC

Em 2005, um grave acidente deixou um trabalhador 
terceirizado que prestava serviço à Celesc mutilado, 
levando o Ministério Público do Trabalho (MPT) a in-
gressar, em 2009, com uma Ação Civil Pública (ACP) 
contra a Celesc sobre a saúde e segurança dos traba-
lhadores. Chamados a serem assistentes do processo, 
os sindicatos da Intercel vem debatendo desde então 
as ações da empresa, na busca pelo respeito à vida dos 
celesquianos e dos terceirizados. Este processo culmi-
nou, em 2012, com a realização de um Acordo entre 
Celesc e MPT, elencando 45 cláusulas que a empresa 
deveria se adequar para garantir a saúde e a seguran-
ça da categoria. Periodicamente, a Celesc encaminha 
relatórios ao MPT, que os remete à Intercel para que os 
sindicatos avaliem, critiquem e questionem as informa-
ções prestadas pela empresa.

Neste ano, o número de acidentes de trabalho vem 
crescendo assustadoramente. Em mais de uma edição 
do Boletim do Conselheiro, o representante dos empre-
gados no Conselho de Administração, Leandro Nunes, 
informou a frequência alarmante com que acidentes 
vem ocorrendo, inclusive com manifestação de neces-
sidade de uma política de consequência que atinja o 
corpo gerencial da empresa.

A falta de comprometimento gerencial nas questões 
relativas à saúde e segurança dos trabalhadores é 
constante desde a assinatura do Acordo com o MPT 
e, em um setor de alta periculosidade como o elétrico, 
omissões como as que a Celesc vem fazendo podem 
custar a vida dos trabalha-
dores. Recentemente, dois 
graves acidentes demons-
traram o drama. Em um, o 
trabalhador teve queima-
duras de 1º, 2º e 3º graus, 
com posterior amputação 
parcial de braço e da perna 
esquerda. A Celesc divul-
gou um Alerta de Seguran-
ça, elencando uma série de 
desconformidades com os 
procedimentos seguros. No 
entanto, a realidade é maior do que um simples erro 
no trabalho: foi a falta de fiscalização que mutilou o 
trabalhador. A equipe terceirizada não havia sido ho-
mologada, ou seja, nem poderia estar trabalhando.

O segundo acidente foi ainda mais grave e 
levou um trabalhador à morte. Passado aproxi-

madamente um mês da tragédia, as informações 
ainda são poucas, uma vez que o caso ainda não 
analisado pela Comissão Permanente de Análise 
de Acidentes de Trabalho, criada pelo próprio 
Acordo com o Ministério Público.

O histórico não é novo, 
muito menos a responsa-
bilidade de diretorias pas-
sadas. Na gestão da atual 
diretoria, um grave acidente 
ocorreu porque uma chefia 
"liberou" uma empreiteira 
interditada pelo técnico 
de segurança a trabalhar. 
Apesar do acidente não ter 
consequências mais graves 
como os relatados anterior-
mente, evidencia o descaso 

com a segurança que retrata a falta de comprometi-
mento gerencial. Enquanto os trabalhadores poderiam 
ter perdido a vida, o chefe que ignorou o técnico de 
segurança não perdeu nem o cargo.

Diante da triste realidade, os sindicatos da Intercel 
solicitaram ao Ministério Público audiência para infor-

mar a caótica situação na Celesc. De forma objetiva, 
os sindicatos da Intercel apresentaram ao Ministério 
Público os itens descumpridos pela empresa nestes 
acidentes, além de itens que permanecem sem solução 
há anos, pondo em risco a vida dos trabalhadores. Ape-
sar da manifestação dos representantes da empresa 
de que a segurança dos trabalhadores é diretriz da ad-
ministração e de que a Diretoria vem trabalhando para 
conscientizar e garantir condições seguras de trabalho, 
o procurador do MPT, Dr. Acir Hack, considerou gravís-
simas as denúncias da Intercel determinando que as 
entidades sindicais registrem por escrito quais itens do 
Acordo foram descumpridos pela Celesc para avaliação 
do MPT. A Intercel manifestou, ainda, que a segurança 
vem sendo negligenciada e que são necessárias ações 
objetivas da Diretoria para que o Acordo seja cumpri-
do e que a realidade de mutilações e mortes não seja 
rotina para os trabalhadores. Para isso, é preciso com-
prometimento e aplicação da política de consequência 
para o corpo gerencial, além de uma política efetiva 
de fiscalizações e do endurecimento dos contratos de 
terceirizadas, prevendo atém mesmo o rompimento em 
caso de acidentes de trabalho decorrentes de descum-
primentos.

A imprensa nacional tem divul-
gado notícias que apontam para 
um entrave nas intenções do 
Governo Federal em privatizar a 
Eletrobras antes do próximo ano: 
o Tribunal de Contas da União 
(TCU). Na última edição do jornal 
Linha Viva, divulgamos o resulta-
do do parecer do Ministério Pú-
blico de Contas da União, ques-
tionando a falta de documentos 
encaminhados pelos órgãos do 
Governo  (Ministério de Minas 
e Energia e Banco Nacional de 
Desenvolimento Econômico e So-
cial) e discrepâncias nos dados 
enviados. O parecer do MPU, en-
viado ao Relator do processo, Mi-
nistro Aroldo Cedraz, já seria um 
entrave às intenções do Gover-
no Federal. Entretanto, segundo 
o colunista Lauro Jardim, do O 
Globo, a probabilidade de Cedraz 
liberar o processo antes do dia 
08 de dezembro, data em que o 
tribunal encerra os trabalhos no 
ano, é mínima.

Segundo o colunista, a posição 
de Cedraz é um troco ao Governo 

Federal que "atropelou" o ministro 
nas discussões do Leilão do 5G, 
no TCU. O colunista ainda afirma 
que "a grande discussão deste 
processo se dará em torno do va-
lor da outorga que será paga ao 
governo federal para que se tenha 
o direito de explorar a geração e 
a transmissão de energia elétrica. 
Se o atraso, hoje um consenso no 
TCU, se confirmar, será mais um 
revés para Paulo Guedes, que es-

perava arrecadar R$ 60 bilhões 
com a venda de ações ordinárias 
da concessionária".

Os sindicatos que compõem 
a Intersul, em conjunto com 
o Coletivo Nacional dos Ele-
tricitários (CNE) tem buscado 
ações políticas e jurídicas para 
barrar a privatização da Ele-
trobras e a entrega do patri-
mônio público brasileiro pelo 
Governo Bolsonaro.

COLUNISTA AFIRMA QUE MINISTRO DO TCU 
NÃO VAI LIBERAR PRIVATIZAÇÃO

ELETROBRAS

Lauro Jardim afirma que Ministro não deve liberar processo antes do recesso do TCU

"A terceirização no setor elétrico representa aumento 
do risco de ocorrência de acidentes graves e aprofunda 
desigualdades". A conclusão é do artigo "Precarização e 
acidentes de trabalho: os riscos da terceirização no se-
tor elétrico", escrito por Maria Elizabeth Antunes Limas 
e Rodrigo Castro Oliveira e publicado na Revista Brasi-
leira de Saúde Ocupacional. Com o objetivo de analisar 
os impactos da terceirização na precarização do traba-
lho e na segurança dos trabalhadores do setor de distri-
buição de energia elétrica, os pesquisadores realizaram 
um estudo qualitativo e descritivo, através de pesquisa 
documental, entrevistas em profundidade e análise de 
um caso de acidente fatal. Os dados analisam a realida-
de de trabalhadores terceirizados que prestam serviço 
para a Cemig, no interior do Estado de Minas Gerais.

A pesquisa identificou que fatores como jornada de 
trabalho extensa, baixos salários, más condições de tra-
balho, equipes reduzidas e falta de supervisão são im-
portantes para caracterizar a precariedade que coloca 
em risco a integridade física e mental dos trabalhadores 
terceirizados. "A baixa qualidade dos equipamentos de 
proteção utilizados pelo trabalhador terceirizado em re-

lação aos adotados pelos empregados da Cemig sugere 
que a segurança dos terceirizados não é observada com 
a mesma atenção pela empresa por eles responsável. 
Tudo isso permite concluir que esse grupo se encontra 
mais suscetível aos acidentes, especialmente por se tra-
tar de um setor considerado de alta periculosidade, diz 
o estudo. Ao detalhar os impactos aos trabalhadores, 
os autores apontam que a "terceirização passou a ser 
considerada como fator de exclusão social, pois priva 
um número crescente de trabalhadores de um vínculo 
empregatício e, portanto, do acesso ao mínimo de direi-
tos trabalhistas e de proteção sindical". O artigo conclui, 
ao analisar o acidente fatal evidentes "disfunções orga-
nizacionais, como as falhas na comunicação entre quem 
determinou a realização do serviço e os trabalhadores 
que receberam a ordem, além da extensão excessiva da 
jornada de trabalho, as equipes reduzidas e o desprepa-
ro do trabalhador terceirizado para realizar tarefas que 
envolvem risco".

O estudo confirma as denúncias do Sindieletro-MG, 
que há tempos denuncia a falta de segurança na Ce-
mig e nas suas prestadoras de serviço. "Grande parte 

dos acidentes poderia ser evitada se houvesse  fisca-
lização eficiente, com participação dos trabalhadores 
na definição de políticas de saúde e segurança", afirma 
a entidade. Em 2010 o Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Sócioeconômicos (Dieese) já havia 

publicado um estudo (Terceirização e Morte no Setor 
Elétrico) apontando a precarização das condições de 
trabalho decorrente da terceirização como um dos fa-
tores para o maior número de acidentes e trabalho com 
terceirizados do que com empregados próprios.

PRECARIZAÇÃO E ACIDENTES DE TRABALHO NO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO

SEGURANÇA

Esduto analisa impactos da terceirização sobre a saúde e segurança de trabalhadores terceirizados do setor elétrico no interior de Minas Gerais

Acidentes de trabalho aumentam na Celesc e evidenciam falta de comprometimento gerencial no cumprimento de Acordo com Ministério Público

PROPOSTA DA DIRETORIA PARA CENTRALIZAÇÃO 
DOS CODS TAMBÉM PODE DESCUMPRIR ACP

"A falta de comprometimento 
gerencial nas questões relativas à 

saúde e segurança dos trabalhadores 
é constante desde a assinatura do 

Acordo com o MPT e, em um setor de 
alta periculosidade como o elétrico, 
omissões como as que a Celesc vem 

fazendo podem custar a vida dos 
trabalhadores"



A MÁQUINA

TEM FOME DE CARNE HUMANA.

GRAXA, SANGUE, SUOR

LUBRIFICAM SUAS PRESAS 
CANIBAIS.

NA CADEIA ALIMENTAR

DO CAPITAL,

TODOS OS DIAS,

ELA COME QUILOS 
TRANSPIRADOS,

BEBE HORAS, ANOS

DE VIDA GOTEJADA.

SUCURI RIJA,

SEUS DENTES

ÀS VEZES IMPACTAM.

E ELA DIGERE

DE UM SÓ GOLPE

UM DEDO, UMA MÃO,

UM BRAÇO, UMA VIDA.

CARNE UNIFORMIZADA 
MOÍDA.

NÃO. NÃO É ACIDENTAL.

ACIDENTE DE 
TRABALHO

POR YARA S. PUBLICADO ORIGINALMENTE NO SITE ESQUERDA DIÁRIO


