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PROMOÇÃO!

VOTO DE MINISTRO DO TCU CONFIRMA: 

GOVERNO BOLSONARO TENTA VENDER 

ELETROBRAS A PREÇO DE BANANA



O Coletivo Nacional dos Eletri-
citários (CNE) participou de uma 
reunião, na última semana, com a 
presidência do Conselho Regional 
de Contabilidade do Distrito Federal 
(CRC/DF). No encontro, foram rea-
lizadas denúncias de irregularida-
des, como assédio moral para que os 
contabilistas acelerem os trabalhos 
para adiantamento do balanço da 
Eletrobras. Foram também relata-
das tentativas de consolidação do 
balanço da Eletrobras, com dados 
incompletos de três subsidiárias, 
CGTEletrosul, Eletronorte e Furnas. 

O CRC/DF solicitou que as denún-
cias referentes a práticas contábeis 
irregulares fossem encaminhadas, 
com as referidas comprovações, para 
o órgão, sendo inclusive possível a 
sua realização de forma anônima. O 
CNE orienta a todos os trabalhado-
res e trabalhadoras da Eletrobras e 

subsidiárias a realizarem as denún-
cias de forma anônima, com as de-
vidas comprovações no site do CFC, 
referentes às irregularidades contá-
beis decorrentes do processo aço-
dado de elaboração dos balanços da 
Eletrobras e subsidiárias. 

O CNE alerta que denunciará toda 
e qualquer irregularidade cometida 
na elaboração do Balanço, envolven-
do a diretoria da empresa, os con-
selheiros e auditoria independente, 
bem como os profissionais que acei-
tarem tais irregularidades. 

As denúncias poderão ser reali-
zadas acessando o link: https://cfc.
org.br/denuncias/. Escolha seu es-
tado e siga os procedimentos, ane-
xe os documentos, fatos e as suas 
comprovações, conforme o formulá-
rio de cada estado. O procedimen-
to é altamente dedutivo e de fácil 
execução.

Votos de Ministros do TCU indicam que, se a Eletrobras fosse deles, não faria sentido algum vendê-la
"SE A ELETROBRAS FOSSE MINHA.. ."
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ELETROBRAS

"Fiz questão de não discutir se 
sou contra ou a favor do pro-
cesso de desestatização. Como 
julgador, não posso fazê-lo. Mas 
como eu posso me permitir, 
em sã consciência, assinar um 
acórdão mantendo uma priva-
tização com uma subavaliação 
de R$63 bilhões? Não me sin-
to confortável em fazê-lo. Não 
sei se conseguiremos remediar 
esse erro, acho que não. O pro-
cesso começou errado.”

Conforme divulgado na última edição do Linha Viva, o julgamento do pro-
cesso de privatização da Eletrobras no Tribunal de Contas da União (TCU) foi 
iniciado na tarde da terça-feira, dia 15, antes do fechamento da edição 1521 do 
jornal. O julgamento foi finalizado com seis votos a favor da continuidade do 
processo de privatização e um único voto contrário, do Ministro Vital do Rêgo, 
que defendeu a correção da outorga da Eletrobras – ele 
alega que a empresa deveria ser vendida por pelo menos 
R$130,4 bilhões, cerca do dobro dos R$67 bilhões estima-
dos pelo Ministério de Minas e Energia do governo Bolso-
naro, o que indica que a empresa está sendo entregue ao 
mercado a preço de banana.

Ainda de acordo com o Ministro, o processo deveria ser 
paralisado na atual etapa e devolvido ao governo para atu-
alização dos cálculos. Apesar disso, os demais Ministros 
do TCU ignoraram o apelo e aprovaram o processo. Os er-
ros apontados por Vital do Rêgo fazem referência a três 
pontos, de maneira geral: estimativa de preço da energia 
elétrica a longo prazo; estimativa de risco hidrológico; e 
taxa de desconto.

Já o Ministro Aroldo Cedraz, relator do processo no TCU, 
afirmou que "não cabe a à Corte questionar as decisões 
políticas do governo federal e do Congresso Nacional em-
basadas em estudos promovidos pelas áreas competentes 
do poder concedente, motivo pelo qual a proposta que tra-
go limita-se a recomendar as providências necessárias conforme as normas 
aplicáveis e com total respeito ao poder discricionário dos gestores".

Outro voto que chamou a atenção no TCU foi o do Ministro Benjamin Zymler, 
que alegou que “se a Eletrobras fosse minha, eu não a privatizaria com essas 
contas”, reforçando a ideia de que a privatização não tem lógica. 

Em entrevista para o portal CNN Business, em matéria publicada no últi-
mo dia 18, Vital do Rêgo destacou que “o ministro Zymler teve a dignidade 
intelectual de dizer que o processo não estava maduro e disse que, se a Ele-
trobras fosse dele, não seria privatizada. Não imagino que o TCU pudesse ser 
capturado por razão do calendário político, pois não podemos fazer isso por 
situação nenhuma. Somos um órgão absolutamente técnico”. Na mesma en-

trevista, questionado sobre o sentimento que teria ficado a partir da votação 
por seus pares no TCU, Vital do Rêgo desabafou: “Frustração, pois tenho um 
sentimento de nacionalismo. Nacionalismo sem ser ideológico, nacionalismo 
de cunho responsável. Fiz questão de não discutir se sou contra ou a favor do 
processo de desestatização. Como julgador, não posso fazê-lo. Mas como eu 

posso me permitir, em sã consciência, assinar um acórdão 
mantendo uma privatização com uma subavaliação de 
R$63 bilhões? Não me sinto confortável em fazê-lo. Não 
sei se conseguiremos remediar esse erro, acho que não. O 
processo começou errado”.

O julgamento da última semana no TCU fazia referência 
sobre o valor dos bônus de outorga. Haverá um novo jul-
gamento, em breve, também no TCU, referente a modela-
gem da privatização e os desdobramentos da retirada de 
Itaipu e da Eletronuclear de dentro da Eletrobras. Nesse 
caso, há outras denúncias de irregularidades e por isso 
um julgamento separado. 

Os sindicatos que compõem a Intersul seguem atentos 
a este novo julgamento e pedem que a categoria tam-
bém permaneça mobilizada. Todas as manifestações de 
ministros indicando irregularidades no processo mostram 
a irresponsabilidade e a pressa do governo em privati-
zar a empresa - e servirão como argumentos, também, em 
ações no Judiciário.

O governo do presidente Jair Bolsonaro vem travando uma luta contra o 
relógio, na tentativa de concluir o processo de privatização da Eletrobras até 
o mês de maio. A expectativa é que, se não conseguir concluir o processo até 
o início do período da campanha eleitoral, as chances de privatização da maior 
estatal de energia da América Latina cairão por terra – ao menos, no atual 
governo.

O alerta do Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE) é que, com a possível 
conclusão do processo de privatização da Eletrobras, o custo da energia fique 
ainda mais caro para o consumidor, causando um efeito em cadeia no aumento 
do custo de vida para a população brasileira.

CNE participou de reunião junto à presidência do 
CRC/DF na última semana

CNE ORIENTA CATEGORIA A 
FAZER DENÚNCIAS AO CFC

CGT ELETROSULCELESC

NOTAS CURTAS

Trabalhadores de lojas de atendimento da Celesc de diversos municípios 
têm reclamado pela falta de pessoal (atendentes) nas lojas. O assunto 
não é novo. Mas é preciso sempre relembrar a diretoria da empresa da 
necessidade de mais atendentes. Consumidores têm ficado em filas por 

mais de uma hora e descontam a raiva pela demora no atendimento 
nos trabalhadores. É preciso mais agilidade da diretoria para resolver o 

problema.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Diretoria do SINDINORTE-SC – SINDICATO DOS ELETRICITÁRIOS DO 
NORTE DE SANTA CATARINA, em conformidade com o que prevê o seu 
estatuto social, CONVOCA todos os trabalhadores associados de sua base 
territorial, empregados da CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A e CGT ELETROSUL 
para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-
-se no dia 24 de fevereiro de 2022, às 17:00 horas, em primeira convoca-
ção, com o número estatutário de presentes e às 17:30 horas em segunda 
e última convocação, com qualquer número de presentes, tendo por local 
a sede do SINDINORTE-SC, situado à Rua Max Colin, 2368, bairro Glória, 
Joinville-SC, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1. Apro-
vação do Regimento Eleitoral; 2. Eleição da Comissão que coordenará o 
processo eleitoral do SINDINORTE-SC para eleições complementares; 3. 
Definição da data das eleições; 4. Outros assuntos.

WANDERLEI LENARTOWICZ
Presidente

CELESC SE MANTÉM REATIVA 
QUANDO ASSUNTO É SAÚDE 
DO TRABALHADOR

A Celesc possui, entre suas políticas, a de 
Responsabilidade Socioambiental. Dentre suas 
diretrizes, algumas delas parecem ser esqueci-
das, vez ou outra, como as seguintes: “Sustenta-
bilidade local: saúde e bem estar da sociedade” 
- uma menor circulação de trabalhadores nos 
ônibus e em direção ao local de trabalho (da-
quelas áreas que poderiam manter o tele-tra-
balho) diminui a chance do novo coronavírus 
circular entre os empregados da Celesc, mas 
também nas comunidades ao redor; “Comuni-
cação: Promover estreito relacionamento com 
suas partes interessadas, promovendo diálogo 
e interação baseadas na transparência” – os 
sindicatos da Intercel, diante de inúmeros rela-
tos de trabalhadores, entendem que a empresa 
não se comunicou adequadamente durante a 
pandemia, deixando as pessoas seguidamente 
com dúvidas, procurando os sindicatos para 
auxiliar, pois a empresa não mantém a trans-
parência das informações com relação ao que 
está acontecendo e nem ao que pretende fa-
zer. A comunicação, quando existe, é confusa, e 
muitas vezes, nem os gerentes estão alinhados 
quanto aos procedimentos e protocolos.

Por diversas vezes, durante a pandemia, os 
sindicatos da Intercel conversaram com a em-
presa para buscar caminhos que protegessem 
a saúde e a vida dos trabalhadores que, em 
muitos casos, precisam se deslocar de ônibus, 
possuem comorbidades ou residem com por-
tadores de comorbidades, idosos, ou crianças 
para cuja idade ainda não existe vacina. 

A Política de Segurança e Saúde do Traba-
lho já inicia, em sua apresentação, da seguin-
te forma: “[...] estabelecer ambiente seguro e 
saudável para o trabalhador e fortalecer a inte-
gração da cultura de segurança às estratégias 
empresariais.” De que forma o empregado terá 
um ambiente seguro se, depois de dois anos do 
início da pandemia, muitos empregados sequer 
receberam uma máscara adequada para traba-
lhar? A ciência já provou, há mais de um ano, 
que a única máscara que realmente protege de 
contaminação em locais fechados com maior 
eficácia é a pff2. E quando o próprio gerente 
não dá o exemplo e não exige o mínimo, que 
é o uso da máscara no ambiente de trabalho? 

Apesar dos protocolos terem sido atuali-
zados algumas vezes, alguns cuidados com a 
pandemia estão sendo cada vez mais relaxa-
dos. Reuniões em salas fechadas com gerentes 
sem máscara são fatos comuns trazidos aos 
sindicatos (incluindo reuniões da própria CIPA 
sem os devidos cuidados), salas sem higieni-
zação após identificação de empregados posi-
tivados também têm sido relatos frequentes, 
entre outras situações absurdas. Os sindicatos 
têm por hábito denunciar semanalmente no Li-
nha Viva a falta de cuidado da empresa com a 
saúde do trabalhador em vários âmbitos, e com 
a pandemia não tem sido diferente. 

Algumas vezes as promessas eram no sen-
tido de, se tivessem muitos empregados con-
taminados, os trabalhadores das áreas admi-
nistrativas poderiam ficar em home office, em 
uma atuação reativa, completamente contrária 
a todas as campanhas de prevenção feitas pela 
própria empresa.

Finalmente, após dois meses de muita insis-
tência por parte dos sindicatos, é que a em-
presa  levou a sério a proteção aos trabalha-
dores portadores de comorbidades e passou 
a respeitar os atestados apresentados. Essa 
atitude fará diferença no retorno pós feriadão 
de carnaval. 

Outra situação que também dependeu de 
pressão foi a realização de testagens periódi-
cas, o que é bastante positivo, pois em alguns 
momentos os empregados tiveram dificuldade 
de acesso a laboratórios e farmácias – contu-
do, a cobrança dos sindicatos pela permanên-
cia das testagens tem de ser contínua. Por fim, 
com muita dificuldade e também após cobran-
ças dos sindicatos, houve uma tímida distribui-
ção de máscaras N95.

O que se observa é que, em todos estes casos, 
a Celesc somente atuou após muita cobrança 
da categoria aos sindicatos e dos sindicatos à 
diretoria da empresa. Testagem em massa, dis-
tribuição de máscaras e o cuidado em manter 
trabalhadores com comorbidades em home 
office deveria fazer parte da proteção ativa da 
empresa e não uma resposta reativa à cobran-
ça dos sindicatos.

Medidas de prevenção à Covid-19 só foram tomadas após muita 
cobrança dos sindicatos da Intercel

CGT ELETROSUL

CONCILIAÇÃO DO DISSÍDIO DE GREVE SEGUE NO TST
Cláusula do Plano de Saúde também está na pauta do Tribunal

Hoje, dia 24, está previsto para acontecer a reunião de conciliação do Dissí-
dio de Greve no Tribunal Superior do Trabalho (TST), onde foram arroladas as 
empresas que realizaram a greve, que na CGT Eletrosul foi de 27/01 a 08/02. 
A greve foi suspensa por 30 dias para possibilitar a conciliação no TST. Entre 
as prioridades das entidades sindicais para esta tentativa de conciliação estão 
as questões relacionadas à redução da participação dos trabalhadores no cus-
teio do Plano de Saúde, o pagamento da PLR 2021, assim como das diferenças 
relativas à PLR 2018, e ainda os dias parados durante a greve.

Todas estas questões podem ser conciliadas, a depender da disposição das 
partes envolvidas: Sindicatos, empresas e o próprio mediador do TST. Caso haja 
uma conciliação, esta pode representar algum avanço para os trabalhadores 
diante da situação atual. Caso a conciliação não seja possível, restará aos 
trabalhadores e às empresas se submeterem ao julgamento do Dissídio. Deste 
modo, segundo já informou o Ministro do TST que atua no caso, serão julgados 
os Dissídios de Greve, com todas as pautas nele contidas, bem como o Dissídio 
de Natureza Jurídica que envolve a validade da cláusula relativa ao Plano de 
Saúde no ACT vigente, e também a continuidade ou não das ações que discu-
tem na Justiça a referida cláusula. 

Na avaliação das entidades sindicais que compõem a Intersul, baseada nas 
assembleias que suspenderam a greve na busca de uma conciliação, o julga-
mento do Dissídio é uma condição desfavorável, já que a decisão dependerá 

basicamente do mediador do TST. Já uma conciliação, se ocorrer, deverá con-
templar melhorias nas condições atuais e deixar mais livre o caminho para as 
negociações da próxima data-base em maio de 2022, com vistas ao próximo 
ACT. Ao final do processo de conciliação, o resultado ainda deverá ser subme-
tido às assembleias dos trabalhadores antes de ser aplicado. 

Para mais detalhes desta reunião no TST, acompanhe os boletins da Intersul 
e do CNE.



Carnaval com Serenatas Literárias em 
Florianópolis

Na semana de Carnaval, quatro comunidades do Sul da Ilha receberão o projeto “Serenatas Literárias”, uma iniciativa da 
Cia Mafagafos, em parceria com a Biblioteca Livre do Campeche. As Serenatas Literárias são cortejos brincantes que pas-
sam pelas ruas dos bairros levando música e poesia para as pessoas em suas casas, nos portões e janelas.

As atividades são voltadas para todas 
as idades e contemplam contação de 
histórias para crianças e famílias, me-
diação de leitura e cadastro de leitores, 
em um ponto fixo em cada bairro, onde 
fica estacionada a Kombi do projeto. Na 
segunda parte do evento, o grupo de 11 
seresteiros segue em cortejo pelas ruas, 
passando em frente às casas das famí-
lias, interpretando cantigas populares e 
oferecendo quadras, poemas e histórias. 
Os moradores são convidados a partici-
par das atividades e acompanharem o 
cortejo. O evento inicia às 18h e segue 
até as 21h.

Este projeto é inspirado nos cortejos populares como 
a Bandeira do Divino e Terno de Reis, e nas seres-
tas tradicionais. Em 2021 o projeto teve sua primeira 
edição e acontecem em parceria com a Biblioteca Li-
vre do Campeche e a Biblioteca Municipal de Palho-
ça, realizando formação de mediadores de leitura e 
oito saídas da Seresta em bairros dos dois municípios. 
Trata-se de um projeto de leitura, num formato de  Bi-
blioteca Itinerante. Além da promoção da leitura, bus-
ca promover encontros, levando poesia, música, histó-
rias como uma forma de atenção e abraço, envolvendo 
as pessoas na hospitalidade da literatura. A primeira 
edição foi realizada através do patrocínio do Edital 
Elisabete Anderle, da Fundação Catarinense de Cul-
tura. Agora, em 2022, é patrocinada pelo Edital Aldir 
Blanc SC 2001, também através da FCC, com recursos 
públicos.

Biblioteca Livre do Campeche é uma iniciativa comunitária que atua desde 2007 no 
bairro Campeche. Além dos serviços de Biblioteca, a Bilica desenvolve uma série de ações 
culturais e de apoio educacional para toda a comunidade. A entidade é mantida prin-
cipalmente pela contribuição de associados e pelo trabalho voluntário de moradores. 

MAFAGAFOS (Aline Maciel e Sig Schaitel) é uma companhia de criação e pesquisa com foco na cultura da infância. Realiza atividades culturais, 
formação e consultoria, além de projetos especiais na área de literatura infantil, livro e leitura. Atuando desde 2012, com sede em Florianópolis, 
apresenta espetáculos e realiza atividades em eventos literários e acadêmicos, espaços e projetos culturais em diversas cidades do país. Também 
cria e publica livros e jogos literários.


