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Eletrobras assedia, pressiona e coage trabalhadores para anteciparem o balanço de 2021
É PRECISO ESTAR ATENTO E FORTE
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ELETROBRAS

Com o desespero para fechar o cronograma de privatização da 
Eletrobras e realizar a entrega da empresa e dos empregos de ele-
tricitários em todo o País, a Eletrobras e suas subsidiárias promo-
vem uma verdadeira força tarefa no intuito de concluir o balanço 
anual de 2021, até 23 de fevereiro de 2022. O prazo antecipa em 
mais de um mês o tempo de divulgação padrão.

O objetivo da Eletrobras é fechar o balanço neste prazo para 
que a operação de privatização ocorra até 14 de maio de 2022. 
Para isso, não vão poupar esforços. Já se fala em cancelamento 
de férias do pessoal da contabilidade, auditoria e controladoria, em 
pente fino de atestados médicos e prática abusiva e exagerada de 
horas extras. Tudo isso para entregar a empresa e os empregos. 
Pois como se sabe, as áreas administrativas, de escritório são as 
primeiras a serem totalmente demitidas, terceirizadas em caso de 
privatização. Por isso, cada vez mais, há novos contratos com es-
critórios de advocacia, por isso a Deloitte tem cada vez mais avan-
çado nas áreas de contabilidade e controladoria.

Sempre se soube das dificuldades em se privatizar a Eletrobras 
em pouco mais de um ano, até mesmo o famigerado Wilson Pinto 
entendeu isso e pulou fora do barco. Mas as aves de rapina que go-
vernam o Brasil são insaciáveis e vão tentar privatizar tudo o que 
puderem antes que a farra da destruição nacional seja finalmente 
interrompida pelo povo nas eleições deste ano.

A Lei 14.182/21, da privatização da Eletrobras, não tem nenhum 
comando determinando que a empresa deva ser privatizada até 
o fim de 2022. Mas Bolsonaro, Paulo Guedes e os setores para-
sitários do mercado sabem que em 2023 o País estará sob nova 
direção e que hoje lhes resta pouco tempo para o saque. Estabele-
ceram um cronograma extremamente ousado para a privatização, 
que previa a operação concluída em fevereiro de 2022.

Esse plano já furou. A empresa não conseguiu concluir as opera-
ções de cisão da Eletronuclear e de Itaipu a tempo de colocá-las e 
agora tentarão fazer isso no balanço do quarto trimestre. Mesmo 
assim, por questões de funcionamento do mercado financeiro, pre-
cisarão publicar esse balanço antecipadamente se quiserem fazer 
a privatização até maio, como previsto no novo cronograma. Se 
perderem essa segunda janela de oportunidade, só em julho ou 
agosto, já no meio do processo eleitoral, o que reduzirá e muito as 
chances dos privatistas.

A vida não está fácil para a diretoria privatista da Eletrobras e 
para o Ministério de Minas e Energia. Na sessão do TCU, graves 
irregularidades do processo de privatização foram escancaradas, 
com números irrefutáveis pela área técnica, pelo MP de Contas e 
pelo próprio relator do processo, Ministro Aroldo Cedraz. Mesmo 
assim, o governo insiste nesse crime, pressionando e chantagean-
do aquele Tribunal.

Mas a verdade é que, independente da decisão final do TCU, se o 
balanço não for antecipado, não haverá privatização em maio e o 
sonho dos entreguistas de se apoderar do butim da Eletrobras es-
tará bem distante de se concretizar. Reforçamos que o prazo legal 
para a divulgação do balanço da empresa é 31 de março. Sempre 
foi assim. Porém, recentemente, a Eletrobras divulgou um novo 
cronograma, prevendo a antecipação para o dia 23/02/22, com o 
único objetivo de privatizar a empresa enquanto há tempo.

Somos trabalhadores de uma estatal. Não seremos colaborado-
res da nossa própria degola. Nosso objetivo é contribuir para com 
a sustentabilidade da empresa e para a satisfação do interesse 
público. A privatização da Eletrobras, ainda mais com tamanha 
quantidade de irregularidades, definitivamente não tem nada a ver 
com o interesse da sociedade, muito pelo contrário.

Todos sabem que esse cronograma para antecipar o balanço é 
insano e impossível de ser cumprido nos ritos legais. Ainda mais 
considerando a redução de mão de obra dos últimos anos. Não 
vale a pena fazer um esforço tremendo, colocar o próprio regis-
tro profissional e o próprio CPF em risco apenas para satisfazer 
a ganância de um governo de destruição e morte. Se a Eletrobras 
for privatizada, você e seus colegas serão demitidos. Foi assim em 
todas as empresas do setor que foram privatizadas recentemente, 
não há nenhum motivo para acreditar que conosco será diferente. 
Não colabore com quem quer te demitir.

O Coletivo Nacional dos Eletricitários tem um eficiente Canal 
de Denúncias no site Salve a Energia : https://salveaenergia.com.
br/escuta-digital/ – absolutamente qualquer tipo de abuso ou as-
sédio reportado a nós, será denunciado no Ministério Público do 
Trabalho, que sirva de lição aos administradores o recente caso 
da Fundação Palmares. Os sindicatos estão preparando um arse-
nal jurídico para combater este descalabro e irão a fundo no MPF 
e MPT. Por eventual não confiabilidade em contas antecipadas e 
açodadas, irão também ao Conselho Federal de Contabilidade, ao 
TCU, aos Auditores Externos da Eletrobras, à CVM, à SEC e à Comi-
sión Nacional del Mercado de Valores. Tudo será milimetricamente 
acompanhado e denunciado. Entreguistas passageiros não terão 
vida fácil!

E um recado importante para cada trabalhadora e trabalhador 
da CGTEletrosul, ressaltamos mais uma vez: É preciso estar atento 
e forte! Resistir! Denunciar! Não se curvar ao assédio, não aceitar 
abuso de hora extra. Não aceitar pressão/coação de ninguém. Mui-
to menos de quem está na Eletrobras de passagem e com o prazo 
de validade vencido! Eles vão te oferecer mundos e fundos para 
depois te colocarem no olho da rua! Não passarão!

A LUTA VAI CONTINUAR, JUNTOS SOMOS MAIS FOR-
TES!

CELESC

A campanha ao Conselho de Administração (CA) da Celesc teve 
continuidade nesta semana, com o candidato apoiado pela Inter-
cel, Paulo Horn, visitando trabalhadores das regiões de Rio do 
Sul, Lages e Blumenau. A Grande Florianópolis será visitada hoje 
(quinta-feira) e amanhã, encerrando o período de campanha.

Os sindicatos da Intercel reafirmam o pedido de voto a Paulo 
Horn na eleição a Representante dos Empregados no CA, no plei-
to da próxima semana, para que ele siga dando continuidade ao 

trabalho em defesa da Celesc Pública e dos direitos da categoria.
A eleição acontece na próxima segunda e terça-feira, 

dias 31/01 e 01/02. É extremamente importante que ce-
lesquianos e celesquianas tenham consciência da impor-
tância do voto. Um candidato bem votado chega com mui-
to mais força ao CA para representar os empregados e 
levar adiante o nosso lema: CELESC PÚBLICA, BOM PARA 
TODO MUNDO!

Eleições ao CA e à Diretoria Comercial da Celesc acontecem na próxima semana
CAMPANHA AO CA ENCERRA NESTA SEXTA-FEIRA

CUTUCADAS

Falta diálogo? – na reunião com os sindicatos da Intercel na sexta-feira, 
dia 21, o diretor da Celesc Pablo Cupani alegou que a empresa entende 
que o toque em superfícies pode ser um ponto de contágio para Covid-19. 
Portanto, a limpeza de móveis e equipamentos nas salas onde há casos 
positivos de Covid-19 deve ser feita de maneira rigorosa. Ocorre que 
diversos gerentes da empresa, em conversas com seus subordinados 
via whats app, têm alegado que o vírus da Covid-19 fica apenas no ar e 
não nos móveis e objetos de trabalho. A diretoria da Celesc precisa, de 
maneira urgente, dialogar com seus gerentes e ter um posicionamento 
uniforme sobre o tema - que valha para todo o estado.

Comorbidades - depois da pressão dos sindicatos, a Celesc atualizou 
protocolos em relação à Covid-19. Porém, o novo protocolo é mais 
superficial, já que não especifica sobre lojas de atendimento e não fala 
como deverá ser feita a higienização de ambientes contaminados. Mas 
o que chama a atenção é que, na última reunião feita com a diretoria e 
gerentes do DPGP, foi informado que estavam liberando os empregados 
com todas as comorbidades, o que não tem ocorrido. Os sindicatos haviam 
pedido, na reunião de 6 de janeiro, que isso ficasse mais claro no novo 
protocolo, e que se ampliasse o rol de comorbidades, inclusive liberando 
prédios da empresa com grande aglomeração para quem precisa estar 
no trabalho presencial todos os dias. Porém, novamente, a informação 
que se teve com os novos protocolos (até o fechamento desta edição), 
é que as únicas comorbidades aceitas eram as doenças autoimunes que 
necessitam uso contínuo de imunossupressores e nada mais.

E D I TA L  D E  C O N V O C A Ç Ã O  PA R A  E L E I Ç Ã O 
D E  R E P R E S E N TA N T E  S I N D I C A L

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 
Energia Elétrica de Lages - STIEEL, no uso de suas atribuições 
estatutárias, comunica a todos os Associados da Entidade, que 
serão realizadas eleições Sindicais para representante Sindi-
cal, na forma estabelecida no artigo 29 do Estatuto da Enti-
dade, nas agências Regionais de Lages e Joaçaba. Na Agência 
de Lages, somente para os escritórios, sendo 02 (duas) vagas 
para titular e seus respectivos suplentes, a realizar-se no dia 
17/02/2022, na Agência de Joaçaba, sendo 02 (duas) vagas 
para titular e seus respectivos suplentes, e escritório de Cam-
pos Novos sendo 01 (uma) vaga para titular e seu respectivo 
suplente, a realizar-se no dia 18/02/2022, com início dos tra-
balhos de votação às 07h30min e término às 17h de cada dia 
nos locais de trabalho, através de urnas itinerantes. O roteiro 
das urnas para coleta dos votos será divulgado nos locais de 
trabalho onde haverá eleição, através de comunicados via e-
-mail, grupos de whatsapp e boletins, com antecedência de 02 
(dois) dias antes da eleição. Fica aberto o prazo decadencial 
de 11 dias corridos a contar da data da publicação do presente 
edital para inscrição de candidaturas a representante sindical, 
consoante previsão do presente estatuto da entidade, acom-
panhados com todas as documentações necessárias previstas. 
Período em que a secretaria da entidade, sito a Rua Ernesto 
Neves, 18 sala - 07, Centro Lages – SC, telefone (49)3222 
6711, manterá pessoas habilitadas, no horário das 8horas às 
12horas e das 14horas às 17h30min, de segunda a sexta-feira, 
nos dias úteis para receber inscrições de candidatos e pres-
tar informações concernentes ao processo Eleitoral, ou com 
o Diretor do STIEEL de sua base. Eventuais impugnações de 
candidaturas deverão ser apresentadas no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis a contar do registro dos candidatos a representante 
sindical, por qualquer membro concorrentes ao pleito eleito-
ral, ou associado da Entidade.

Lages, 27 de janeiro de 2022. 

Paulo Roberto Xavier de Oliveira
Presidente do Stieel

EDPARISOTTO
CELESC

Acionistas  minor i tár ios  ass inam acordo  para  pr ivat ização  da  Celesc
No último ano a EDP mudou a rota de suas 

manifestações públicas, sendo uma agressiva 
(e mentirosa) defensora da privatização da 
Celesc. A cartilha de plantar notícias na mí-
dia catarinense, com declarações falsas de 
que a venda da estatal geraria uma redução 
da tarifa de energia e melhoria da qualidade 
do serviço prestado, era conhecida dos celes-
quianos há tempos. Ela foi escrita por Lírio 
Parisoto, especulador e acionista da Celesc 
que durante muito tempo foi o rosto da priva-
tização da empresa.

Parisoto sumiu dos noticiários financei-
ros, com as denúncias de agressão física à 
sua companheira o levando para as páginas 
policiais e programas de fofoca. Entretanto, 
mesmo às escondidas, Parisoto especulava 
no mercado na busca pela sua obsessão: pri-
vatizar a Celesc.

Encontrou na EDP o parcei-
ro estratégico que precisava. 
No final de 2021, a EDP Brasil e a Geração L. Par 
assinaram seu próprio acordo de acionistas da 
Celesc. Em poucas cláusulas, definem o obje-
tivo: aumentar seus lucros e vender a Celesc. 
O acordo diz que ambos irão atuar de forma 
conjunta para que o percentual de distribui-
ção dos lucros aos acionistas seja aumentado. 
Dessa forma, buscam aumentar seus ganhos, 
diminuindo o percentual de reinvestimento 
do lucro no sistema elétrico.

A busca por aumentar os lucros em detri-
mento do bom atendimento prestado à so-
ciedade sempre foi marca dos minoritários. 
Mas a grande atuação conjunta que EDP e 
Parisotto se propõem é outra: a privatização 
da Celesc.

O acordo de acionistas diz, ainda, que os mi-
noritários atuarão em conjunto para melhorar 
a governança corporativa da Celesc. Um golpe 
que já foi tentado na Celesc, com a digital de 
Parisotto.

NOVO  MERCADO
Em 2009, um golpe estruturado por Pa-

risotto e Previ quase privatizou a Celesc 
por dentro do Conselho de Administração. 
Uma reunião extraordinária foi convocada 
com um único item de pauta: Melhoria de go-
vernança corporativa.

A lógica era mudar o nível de governan-
ça da Celesc dentro da Bovespa, passando 
a empresa do Nível 2 para o Novo Mercado. 
A mudança mudaria toda a estrutura das 
ações da empresa. De uma hora para outra, 
deixariam de existir ações com direito a voto 
(ordinárias) e ações com preferência de rece-
bíveis (preferenciais), sendo as participações 
diluídas entre os acionistas. O Resultado? O 
governo do estado deixaria de ser majoritário 
e a Celesc estaria privatizada.

O golpe só não foi concretizado pela ação 

conjunta entre o representante dos emprega-
dos no Conselho de Administração e os sindi-
catos da Intercel, que ocuparam a reunião e im-
pediram a votação, retirando o ponto de pauta. 
Do golpe, a Intercel e o Conselheiro eleito mo-
bilizaram os celesquianos a ocuparem a As-
sembleia Legislativa do Estado, pressionando 
os deputados e conquistando a legislação que 
determina a realização de um plebiscito em 
tentativas de privatização da Celesc.

CONTINUAR LUTANDO
A história demonstra a importância de 

uma atuação coletiva e estruturada entre o 
representante dos empregados no Conselho 
de Administração da Celesc, os sindicatos da 
Intercel e os trabalhadores.

Neste momento, onde EDP e Parisotto se 
articulam para atacar a Celesc Pública com 
mais um golpe, é fundamental a participação 
dos celesquianos na eleição para represen-
tante dos empregados no Conselho de Admi-
nistração.

Os sindicatos apoiam o companheiro Paulo 
Horn para dar continuidade à representação 
dos trabalhadores e à luta em defesa dos ce-
lesquianos e da Celesc Pública, enfrentando 
coletivamente todo e qualquer acionista que 
vise o lucro em detrimento do bom serviço 
prestado à sociedade catarinense, dos direi-
tos e respeito de todos os trabalhadores.

TRABALHADORES DA CGT ELETROSUL ADEREM 
À GREVE POR TEMPO INDETERMINADO 

CGT ELETROSUL

Os sindicatos que compõem o coletivo da Intersul 
concluíram suas assembleias e o resultado foi de apro-
vação para entrarem em greve a partir de hoje, dia 
27/01/2022, somando-se aos demais trabalhadores das 
empresas do grupo Eletrobras que já aprovaram a ade-
são à greve e aqueles que já se encontram em greve 
desde o dia 17/01/2022.

Os sindicatos do coletivo da Intersul já publicaram 
notas de comunicado à população em jornais de cada 

estado de atuação deste Coletivo, comunicando que os 
serviços essenciais à população serão todos mantidos, 
conforme Lei 7.783/89 (Lei de Greve), e os atendimen-
tos a outras emergências serão negociados com o co-
mando de greve por meio das entidades que compõem 
a Intersul. 

A hora é agora! Chega de retiradas de direitos! Lu-
taremos para reconquistar o que foi perdido, fruto de 
muita luta.

Entre outros motivos, greve pretende barrar alterações e perdas nos Planos de Saúde



Muito  se  d i sse  sobre  E lza .  E  E lza  d i sse  e  d iz 
mu i to  sobre  nós  todas  ao  longo  das  décadas  em 
que  nos  premiou  com sua  ex i s tênc ia .  E l za  Soares , 
91  anos ,  não  fo i  a  cantora  que  nos  emba lou  com 
melod ias  doces .  Fo i  a  mulher  que  todas  nós ,  que 
conv ivemos  neste  tempo e  espaço ,  também fo i , 
é  e  se rá .  A  mulher  do  passado ,  do  presente  e  do 
futuro  que  queremos  te r  e  ser.  Ac ima de  tudo , 
como um s ímbo lo  de  res i s tênc ia .

P lura l ,  fo r te ,  so f r ida ,  sor r idente ,  ta lentosa , 
múl t ip la ,  bata lhadora ,  sobrev ivente ,  sambis ta , 
musa .  Com sua  voz  rouca ,  potente  e  tão  de la .  Com 
sua  postura  e  a t i tude  d iante  da  v ida .  Com suas 
reações ,  b rados  e  canções  d iante  da  v io lênc ia 
domést ica ,  do  mach ismo ,  da  in to le rânc ia  re l ig iosa , 
do  rac i smo e  do  conservador i smo soc ia l .  Não ,  E lza 
não  fo i  só  uma ar t i s ta .  E l za  fo i  e  é  um co le t ivo . 
Todas  nós .

Não ,  nem todas  nós  v iemos  como e la ,  do 
P laneta  Fome ,  como re la tou  ao  se  apresentar 
no  programa de  ca louros  de  Ary  Bar roso .  Nem 
todas  nós  so f remos  os  abusos  que  e la  so f reu , 
nem as  provações  pe las  qua is  passou  e  que  não  a 
imped i ram de  f lo rescer  em tantos  e  tantos  verões , 
sobretudo  ao  lançar  o  á lbum Mulher  do  F im do 

Mundo ,  que  a  reapresentou  às  novas  gerações 
e  a  e levou  como um dos  g randes  ta lentos  da 
humanidade .

As  que  gozam da  cond ição  de  pr iv i l ég io  se 
reconhecerão  ne la  pe la  insp i ração  de  uma mulher 
que  t inha  tudo  para  sucumbi r  às  v io lênc ias 
d iversas  e  não  o  fez .  E l za  nos  d iz ia ,  mesmo quando 
não  t inha  in tenção :  "Se ja  fo r te ,  vá  à  lu ta ,  fa le  do 
preconce i to ,  rea ja ,  l evante ".

As  que  v ivem ou  v iveram a  rea l idade  que 
e la  v iveu  — e  são  tantas  v í t imas  de  v io lênc ia 
domést ica ,  de  mulheres  pretas  chefes  de  famí l i a , 
de  gente  que  passou  fome ,  que  perdeu  f i lhos  e 
amores ,  que  fo i  v í t ima  de  preconce i to  e  de  tantas 
out ras  ma ldades  — cer tamente  essas  tantas 
mulheres  enxergam luz  em E lza ,  fo rça ,  p resença , 
persona l idade ,  sonho  rea l i zado ,  humi ldade ,  tanto 
va lo r  em uma pessoa  só .

Para  todas  nós ,  E lza  é  potênc ia .  Grand iosa .  Chão 
e  sonho .  Sabemos  que  é  ún ica  e  sempre  será . 
Uma b iog ra f ia  ao  mesmo tempo t r i s te  e  fe l i z ,  um 
ba i ta  exemplo  de  v ida ,  í cone  e terno .  Guardemos 
essa  memór ia ,  porque  E lza  fo r ta lece  a  nossa 
humanidade .
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ELZA,  A MAIOR DE TODAS
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