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Assinatura permite a continuidade da negociação para construção de uma proposta que respeite os direitos dos celesquianos

INTERCEL ASSINA TERMO ADITIVO PARA ADIAMENTO DE ASSEMBLEIAS

A privatização da Eletrobras também terá impacto 
negativo no meio ambiente. De acordo com projeções 
feitas pelo coordenador de projetos do Instituto Ener-
gia e Meio Ambiente (Iema/USP), Ricardo Baitelo, e 
divulgadas em evento online promovido pelo Instituto 
Clima e Sociedade (iCS), a contratação de térmicas 
previstas na lei de privatização da Eletrobras (MP 
1031/2021), levará o Brasil a emitir entre 17,5 a 20 
milhões de toneladas de CO2 equivalente por ano.

Segundo os dados apresentados, a expansão da 
operação de termelétricas fósseis nos nove primeiros 
meses deste ano demonstrou um assutador aumento 
nas emissões, em relação aos anos de 2020 e 2019.

Em entrevista ao Canal Energia, o pesquisador 
afirma que "serão entre 260 milhões de toneladas 
com o fator de capacidade de 70% e 300 milhões de 
toneladas com o fator de capacidade de 80%, o equi-
valente a todas as emissões do setor de transportes 
brasileiro em um ano, incluindo passageiros e carga".

A utilização de usinas térmicas é um contrasenso, 
já que as mesmas são mais cara e poluentes, agra-
vando a situação ambiental e tendo impactos diretos 
sobre a economia da sociedade. As entidades sin-
dicais tem denunciado os riscos políticos, sociais, 
econômicos e, agora, ambientais, da privatização da 
Eletrobras.
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CELESC

Na última quinta-feira, dia 18, os sindicatos da 
Intercel estiveram reunidos com a Diretoria da Ce-
lesc para continuar o debate sobre o passivo atu-
arial do Plano de Saúde dos trabalhadores. Após 
uma primeira reunião onde a Diretoria apresentou, 
preliminarmente, sua visão para a mudança da 
forma de custeio do Plano de Saúde vigente e as 
formas para criação de um novo plano de saúde, 
os sindicatos da Intercel percorreram os locais de 
trabalho informando aos trabalhadores que o de-
bate sobre o passivo atuarial deve ser feito com 
responsabilidade pelo grande impacto na vida dos 
celesquianos, suas famílias, além de aposentados 
e pensionistas. Os sindicatos ainda lembraram aos 
trabalhadores que o Acordo Coletivo assinado pela 
Intercel determinava a realização de assembleias 
deliberativas já nesta quinta-feira, dia 25, o que 
encurtaria o debate e poderia levar à riscos aos 
direitos dos trabalhadores.

Na reunião ocorrida dia 18, os sindicatos reafir-
maram a disposição de debater uma nova forma de 
custeio que reduza o passivo atuarial da empresa, 
desde que ela garanta os direitos dos trabalhadores 
ativos e assistidos e a sustentabilidade do plano de 
saúde no longo prazo. A proposta inicial de criação 
de um fundo assitencial, com aportes periódicos 
para bancar a diferença da inflação médica para o 
IPCA da parte da patrocinadora é viável, desde que 
ela considere uma garantia de revisão dos valores, 
dando segurança aos trabalhadores.

Da mesma forma, os sindicatos cobraram da di-
retoria avanços na proposta inicial de criação de 
um novo plano de saúde. Para a Intercel, é preciso, 
entre outras coisa, avançar em uma forma de cus-
teio com maior participação da Celesc para os em-
pregados que não tem o benefício pós-emprego,  a 
permissão de migração entre os planos e a possibili-
dade de adesão ao novo plano aos empregados que 

tem direito ao benefício pós-emprego. A reunião foi 
produtiva e, de comum acordo, Intercel e Diretoria 
da Celesc encaminharam o adiamento das assem-
bleias previstas para este dia 25. Desta forma, um 
termo aditivo foi assinado, determinando que a In-
tercel realizará as assembleias em até 15 dias após 
a conclusão das negociações e a formalização de 
uma proposta pela Diretoria da empresa.

TÉRMICAS DA MP DA ELETROBRAS PODEM EMITIR 
ATÉ 20 MILHÕES DE TON DE CO2 POR ANO

ENERGIA

Contratação poderá levara à emissão de 20 milhões de toneladas de CO2 por ano

O Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE) 
divulgou nesta terça-feira, dia 23, boletim in-
formando sobre a luta contra a privatização da 
Eletrobras e as vitórias da categoria. O coletivo 
lembra que a luta contra a privatização iniciou 
logo após o golpe de 2016, com a tomada de poder 
por Michel Temer, que considerava a Eletrobras 
a primeira empresa pública a ser privatizada. " 
Desde que o Coletivo Nacional dos Eletricitários 
iniciou a luta contra a privatização da Eletrobras 
em 2017, temos vivido uma verdadeira guerra de 
guerrilhas nas ruas, na mídia, nas redes sociais, no 
Parlamento e nos tribunais. Considerando todos 
os interesses envolvidos em um processo tão lon-
go de tentativa de privatização, numa iniciativa 
insistente que já ultrapassa dois governos, nossas 
vitórias precisam ser reconhecidas e celebradas".

Mesmo depois de um processo conturbado no 
Congresso Nacional, que envolveu suspeitas de 
negociação de votos e a inclusão de emendas ja-
butis, a privatização da Eletrobras foi aprovada. 
Entretanto, a luta do CNE foi intensificada, uma 
vez que  o coletivo luta por soberania nacional, 
modicidade tarifária e universalização do acesso 
à energia elétrica para todos e todas. "Imbuídos 
desse espírito de resistência, nós do Coletivo 
Nacional dos Eletricitários, lançamos logo de-
pois da publicação da Lei 14.182/21 (autoriza-
ção e modelagem privatização da Eletrobras), 
o canal de denúncias “Escuta Digital”, no nosso 

portal Salve a Energia, com o objetivo de siste-
matizar denúncias de possíveis irregularidades 
na execução da privatização da Eletrobras", diz o 
boletim do CNE.

O canal de denúncias do CNE tem dado sub-
sídios para que o processo de privatização seja 
contestado, com o ingresso de ações judiciais e 

processos administrativos na Comissão de Va-
lores Mobiliários (CVM), de representações no 
Tribunal de Contas da União (TCU) e no Minis-
tério Público Federal (MPF), além de reportar 
todas as suspeitas de irregularidades à Contro-
ladoria Geral da União (CGU). "Os resultados já 
começam a aparecer. Nossas denúncias sobre o 
conflito de interesses do Banco Genial abala-
ram os contratos do BNDES. Tudo o que rela-
tamos até aqui sobre as inconsistências da CP 
48/21 de outorgas da ANEEL e sobre as distor-

ções no cálculo da tarifa e da conta de chega-
da do MME/CNPE que afetaram diretamente no 
Valor Adicional da Concessão dando um desca-
samento de mais de R$ 10 bi de reais no bônus 
de outorga, absolutamente tudo foi reportado, 
denunciado", informa o CNE.

As denúncias formalizadas pelo Coletivo Na-
cional dos Eletricitários tem levado à sucessivos 
adiamentos do processo de privatização, expon-
do a alienação do patrimônio público e os preju-
ízos que a venda da Eletrobras trará à sociedade 
brasileira. A imprensa está denunciando todas as 
suspeitas. O TCU e o MP de Contas estão produ-
zindo relatórios consistentes, que desqualificam o 
nível e a credibilidade das informações enviadas 
pelo governo. Ao final do Boletim, o CNE reafirma 
a disposição de luta e a necessidade de uma ca-
tegoria unida contra a privatização da maior em-
presa de energia elétrica da américa latina: "Tudo 
isso significa que estamos no caminho certo, que 
estamos de parabéns pela nossa luta e persistên-
cia até aqui, mas que ainda estamos muito longe 
da vitória definitiva. Vamos construir este triunfo 
juntos. Sim, é possível barrar a privatização da 
Eletrobras nesse governo e começar uma nova 
história em 2023, mas para isso precisamos <mais 
do que nunca> acreditar todos os dias e traba-
lhar com obstinação, organização e senso coleti-
vo! Tem luta! E nós lutaremos juntos até a vitória 
definitiva!"

GOVERNO ATRASA CRONOGRAMA DE PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS

ELETROBRAS

Luta do Coletivo Nacional dos Eletricitários tem impedido a continuidade do processo de privatização da estatal

Um dos principais argumentos dos defenso-
res da privatização de empresa públicas é que a 
venda de estatais traz ganhos fiscais para o país. 
Estudo da Federação Nacional do Fisco Estadual 
e Distrital (Fenafisco), divulga-
do no “Atlas da Dívida Ativa dos 
Estados Brasileiros” demonstra 
que das 10 empresas que mais 
devem aos estados brasileiros, 4 
são empresas privatizadas, en-
quanto as demais já "nasceram" 
privadas. Somandas, as dívidas 
delas com os estados da União 
totalizam 13,18% do Produto In-
terno Bruto (PIB) do Brasil. Ou 
seja, a venda do patrimônio público ao invés de 
render dinheiro para ser investido no País, aca-
bou rendendo dificuldades aos estados e pioran-
do as condições de vida da população brasileira.

De acordo com a Fenafisco, até 2019, o mon-

tante de recursos em dívidas com os estados 
era de R$ 896,2 bilhões, valor suficiente para 
financiar 11 anos de Bolsa Família a R$ 400 para 
a população de baixa renda. Ainda segundo a 

Fenafisco, "além do que é possí-
vel mensurar, como o valor das 
dívidas, isenções fiscais e entre 
outros valores monetários, há 
outros prejuízos advindos da 
privatização de empresas pú-
blicas que são difíceis de se-
rem quantificados. Entre eles, 
a perda dos investimentos fei-
tos pela sociedade ao longo dos 
anos, a alta qualificação e espe-

cialização dos funcionários públicos  e, princi-
palmente, a mudança do principal objetivo das 
empresas públicas: da promoção da cidadania e 
o desenvolvimento do Brasil para, unicamente, a 
maximização dos lucros". 

EMPRESAS PRIVATIZADAS ESTÃO ENTRE AS 
MAIORES DEVEDORAS AOS ESTADOS

PRIVATIZAÇÃO

Estudo aponta que justificativa fiscal para privatização é mentira

A Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle da Câ-
mara dos Deputados, por re-
querimento do Deputado Léo 
de Brito (PT-AC), realizaou 
nesta quarta-feira, dia 24, au-
diência pública reivindicando 
que seja aberto ao público o 
debate sobre os cálculos e 
os estudos realizados para a 
edição da Portaria nº 544/
GM/MME e da Resolução nº 
15/2021 do CNPE, que deter-
minam a privatização da Ele-
trobras.

O debate é de suma impor-
tância para toda a população 
brasileira, uma vez que a Por-
taria do Ministério de Minas e 
Energia (MME) e a Resolução 

nº 15/2021 do CNPE carecem 
de indicação de estudos, da-
dos, material técnico, bem 
como detalhamento da me-
todologia utilizada para sub-
sidiar o cálculo dos valores 
apresentados.

A falta de transparência 
tanto do Ministério de Minas 
e Energia como do CNPE tem 
sido denunciada pelo Coleti-
vo Nacional dos Eletricitários 
(CNE) e já levou o Tribunal de 
Contas da União a questionar 
os dados apresentados pelo 
Governo Federal, além do pro-
vável adiamento do processo 
privatista. É imprescindível 
que os estudos e dados que 
deram embasamento à Porta-

ria nº 544/GM/MME e à Re-
solução nº 15/2021 do CNPE 
sejam disponibilizados para 
Consulta Pública e Audiências 
Públicas, de acordo com o que 
determina a lei 13.848/2019, 
para que a sociedade possa 
tomar conhecimento e opinar 
sobre essas informações.

A falta de transparência do 
Governo Federal é mais um 
indício de que a tentativa de 
privatizar às escondidas um 
patrimônio público fundamen-
tal para a soberania nacional 
e para o desenvolvimento so-
cioeconômico do Brasil, como 
a Eletrobras e suas subsidiá-
rias, é envolta em interesses 
escusos.

AUDIÊNCIA PÚBLICA COBRA TRANSPARÊNCIA 
DE DADOS DA PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS

ELETROBRAS

Comissão da Câmara dos Deputados cobra abertura de dados do Governo

"Sim, é possível barrar a privatização 
da Eletrobras nesse governo e começar 
uma nova história em 2023, mas para 
isso precisamos <mais do que nunca> 

acreditar todos os dias e trabalhar 
com obstinação, organização e senso 
coletivo! Tem luta! E nós lutaremos 

juntos até a vitória definitiva!"

"A venda do patrimônio 
público ao invés de 

render dinheiro para ser 
investido no País, acabou 

rendendo dificuldades 
aos estados e piorando 
as condições de vida da 

população brasileira"



EQUILÍBRIOS, 

POR SOLON SALDANHA
PUBLICADO ORIGINALMENTE NO BLOG VIRTUALIDADES

Etimologicamente a palavra equilíbrio, em português, foi adotada a 
partir do idioma francês équllibre. Na França, por sua vez, a herdaram 
do latim aequilibrium. Seu uso principal foi apropriado pela física, ciên-
cia que identifica essa como a condição de um sistema no qual todas as 
forças que sobre ele atuam se compensam e se anulam totalmente. Isso 
representa um corpo sem oscilações ou desvios de qualquer natureza. 
Mas daquela ciência verteu para significados 
mais abstratos, abraçados em especial pela 
psicologia, além de outras das ciências ditas 
humanas e sociais. Nessas, equilíbrio virou si-
nônimo de sanidade e paridade não apenas de 
forças, como também de intenções e propósi-
tos. Não esquecendo que a paridade pode ser 
semelhança e nem sempre significa igualdade.

Do ponto de vista pessoal é tida como equi-
librada aquela pessoa não tendente a escolher 
entre lados que estejam em limites opostos, 
em extremos, mas sem que isso implique numa 
postura eterna, imutável. Até porque só quem 
é equilibrado e saudável pode rever seus pon-
tos de vista e consequentes posicionamentos. 
Pode-se também acreditar que o equilibrado é 
aquele que não “explode”, mas isso não signifi-
ca necessariamente algo bom para a pessoa, uma vez que são muitas 
as ocasiões na vida nas quais extravasar é o mais saudável e libertador.

Se vamos examinar a questão de pontos de vista comunitários e so-
ciais, abordando política por exemplo, há que existir o cuidado de que 
esta expressão não aponte para acomodação, despreocupação e falta 
de compromisso. Nesse caso específico, ser “neutro” é no fundo ter 
um lado que em geral se revela perigoso, porque o “não envolvimento” 
é irmão gêmeo da omissão. No campo político há inúmeras situações 
onde a postura correta é justamente a de escolher uma das pontas, evi-

tando o conforto da estabilidade. Porque quando nos sentimos estáveis 
a ponto de abandonar causas das quais outros dependem, não defen-
dendo ações coletivas, estamos apenas protelando o momento em que 
nós também estaremos vulneráveis. O que nos tornará vítimas tardias 
da nossa própria falta de coragem. Um exemplo concreto seria tratar 
com tolerância os que são intolerantes e, em função disso, permitir um 

risco que tende a destruir o equilíbrio. Fechar 
os olhos para o avanço de uma visão do mun-
do que segrega, desumaniza e agride, achando 
que isso pode ser bom ou que, no mínimo, não 
atinge a você e seus interesses, é assumir a ce-
gueira da ignorância.

Outro exemplo concreto, agora para temas 
sociais: dar chances iguais não é ser equânime, 
o que transforma a meritocracia numa falácia. 
Uma sociedade justa e equilibrada dá a cada 
um dos seus membros conforme suas necessi-
dades e cobra de cada um deles conforme suas 
reais capacidades. Ou seja, justiça – não por 
acaso o seu símbolo é uma balança – é quando 
se avalia considerando as diferenças e não fa-
zendo de conta que elas não existem. É tratar 
os diferentes de forma compensatória. Como 

fazer uso de cotas, para citar uma das tantas ações afirmativas que 
são possíveis e necessárias. Claro que isso fere os interesses de uma 
sociedade constituída e movida apenas pela produção e pelo consumo, 
mas não considerar essa variável é desumanizar as relações. Que é 
exatamente o que se vive hoje em dia. Um mundo onde parece bom ser 
mau e alheio aos sentimentos e às dores dos outros. Um mundo onde 
o desequilíbrio é que assume a centralidade, onde alargar distâncias e 
macular a dignidade das pessoas está sendo naturalizado.

"No campo político há inúmeras 
situações onde a postura correta 
é justamente a de escolher uma 
das pontas, evitando o conforto 
da estabilidade. Porque quando 
nos sentimos estáveis a ponto 
de abandonar causas das quais 

outros dependem, não defendendo 
ações coletivas, estamos apenas 

protelando o momento em 
que nós também estaremos 

vulneráveis"
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