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Na mitologia grega, as sereias eram seres de-
moníacos, capazes de atrair qualquer um que ou-
visse o seu canto. Os marinheiros, seduzidos por 
seu belíssimo som, descuidavam da embarcação 
e naufragavam. Por isso, o ardiloso Ulisses, ao 
regressar de Tróia, pediu para ser amarrado ao 
mastro de sua embarcação. Queria ouvir o canto, 
mas sem correr o risco de se ver atraído por seu 
encanto.

O atual canto da sereia, na versão eletricitária, 
é de que a privatização, disfarçada pelo nome de 
capitalização, pode beneficiar os trabalhadores e 
trabalhadoras ao corrigir distorções e premiar os 
melhores. Ao ler atentamente as páginas 3360 
e 3361 da Proposta de Administração aprovada 
na AGE de 22 de fevereiro, o que se vê é uma 
forte reestruturação do quadro de pessoal. Os 
bancos que a propuseram chamam de oportuni-
dade de alavancagem. No que eles enxergam ser 
um grande espaço de otimização nas estruturas 
organizacionais da Holding e controladas, que se 
replicam, e que possibilitará a redução no núme-
ro de posições gerenciais e quadros técnicos, nós 
resumimos como sendo o processo natural pós 
privatização: desemprego do quadro atual. Diver-
sas áreas serão extintas: Auditoria Interna; todas 
as que, de alguma forma, atuam na gestão dos 
diversos programas governamentais que serão 
transferidos para a ENBPAR (PROINFA, PROCEL, 
RGR, Luz para Todos e outros); as equipes inter-
nas dedicadas ao Programa Orçamento Legal; 
dentre outras. É exatamente o movimento que se 

vê nos processos de privatização recentes, seja 
do setor elétrico ou não.

Nos espanta receber notícias de gestores que, 
encantados com o canto da sereia, estão traba-
lhando freneticamente para conseguir antecipar 
a entrega de resultados e, assim permitir que a 
privatização ocorra ainda no primeiro semestre 
de 2022. Atendem ao chamamento de uma Dire-
toria irresponsável e inconsequente que já não 
se preocupa mais com os seus próprios CPFs. 
Estes gestores colocam em risco seus CPFs e da 
equipe que pressionam. Submetem suas equipes 
a jornadas exaustivas, com risco real de equívo-
cos provenientes da pressa imposta pela Direção 
da Eletrobras. Talvez imaginem que ao colaborar 
com o processo, se salvem do desemprego que 
nos assolará, mas, pelo que se aponta no rela-
tório, estes gestores serão os primeiros a serem 
descartados. Este é um momento de muita re-
flexão, sobre o papel e a responsabilidade que 
temos sobre processos e pessoas. Nós não temos 
compromisso com o atropelo imposto pela Ele-
trobras e pelo Governo Federal. A Lei não traz 
data para que a privatização ocorra. A história 
do quadro técnico da Empresa Eletrobras sem-
pre foi norteada pela responsabilidade. Neste 
momento, a responsabilidade manda analisar, 
seguir os passos, verificar as informações. O pra-
zo regulamentar e legal não é o prazo divulgado 
irresponsavelmente pela Holding. Por isso, não 
caiam no canto da sereia. Resistam, como o fez 
Ulisses.

Mudança exigida pela PREVIC retira representação dos participantes

ATAQUE AOS DIREITOS DOS PARTICIPANTES E 
SUAS REPRESENTAÇÕES NA FUNDAÇÃO CELOS
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CELESC

"É importante esclarecer 
que o que está sendo exigi-
do pelo órgão fiscalizador 
– PREVIC -, é exatamente 
retirar dos participantes a 
efetiva representação de 
seus interesses nos conse-
lhos deliberativos"

Não é novidade que a atual gestão do governo federal 
busca estabelecer políticas cada vez mais agressivas con-
tra as representações dos trabalhadores nos mais diver-
sos espaços. Tal postura ecoa por todos os lugares e vem 
atingindo inclusive os Fundos de Pensão em todo o País, 
postura essa que é alvo de constantes denúncias da Asso-
ciação Nacional dos Participantes de Previdência Comple-
mentar e de Autogestão em Saúde (ANAPAR).

Em reunião ocorrida no dia 24 de fevereiro de 2022, o 
Conselho Deliberativo da CELOS de-
liberou acerca da proposta de uma 
alteração estatutária que buscava 
atender a uma exigência da Superin-
tendência Nacional de Previdência 
Complementar (PREVIC). Tal exigên-
cia é fundamentada na edição da re-
solução número 35 do Conselho Na-
cional de Previdência Complementar 
(CNPC). A referida resolução estabe-
lece, entre outros pontos, que as deci-
sões nos conselhos deliberativos das 
Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (EFPC´s) devem ser to-
madas por maioria simples.

Tendo em vista que o estatuto da CELOS prevê o quórum 
qualificado de 2/3 para aprovação de matérias específicas, 
o Conselho recebeu a demanda para apreciação da versão 
8 do Estatuto da entidade, propondo retirar tal proteção.

Ocorre que, no entendimento dos representantes dos 
participantes no Conselho, tal exigência da PREVIC é des-
cabida e impõe grande prejuízo aos participantes, ao ponto 
que uma das matérias que exige quórum qualificado é a 
própria alteração estatutária. 

Ou seja, caso fosse atendida a exigência do órgão fisca-
lizador, as próximas alterações estatutárias poderiam ser 
realizadas de forma unilateral, somente com os votos dos 
representantes da patrocinadora (Celesc). Uma evidência 
muito clara de que a exigência da PREVIC é descabida 
encontra-se no fato de que o texto da CNPC-35, utilizado 
como fundamento pelo órgão fiscalizador, nesse ponto, é 
exatamente o mesmo que o da CGPC-07, de 2002. Ou seja, 
há mais de 20 anos existe a previsão legal tratando das vo-

tações nos conselhos e ela nunca foi interpretada de forma 
restritiva.

Importante frisar que a exigência da PREVIC não se li-
mita a CELOS, mas se estende a várias outras EFPC´s que 
também possuem o quórum qualificado em seus estatu-
tos.  As Fundações de todo o País tinham até o dia 26 
de fevereiro de 2022 para se adequarem as exigências da 
famigerada Resolução. Isso porque, nessa data, a resolução 
completou 2 anos de sua publicação, prazo esse concedido 

pela lei para adequação dos estatutos 
de todas as entidades.

Os sindicatos da Intercel juntamente 
com a APCelesc ingressaram na Justiça 
Federal para buscar barrar tal altera-
ção, entretanto, no dia 23 de fevereiro, 
obteve a negativa quanto ao pedido li-
minar que havia sido pedido para que o 
tema não fosse deliberado pela CELOS 
antes do julgamento do mérito da ação. 

Dessa forma, a proposta foi delibera-
da pelo Conselho, mas devido ao voto 
contrário dos três representantes elei-
tos pelos participantes, a versão 8 do 

Estatuto NÃO foi aprovada.
É importante esclarecer que o que está sendo exigido 

pelo órgão fiscalizador – PREVIC -, é exatamente retirar 
dos participantes a efetiva representação de seus inte-
resses nos conselhos deliberativos. No momento, os votos 
contrarios dos nossos representantes na CELOS (João, Fe-
lipe e Geraldo) foram suficientes para barrar a retirada do 
quórum qualificado. 

Infelizmente, os 03 membros representantes da Patro-
cinadora no COD, não tiveram o mesmo entendimento dos 
riscos e prejuízos que podem advir dessa alteração, sendo 
que votaram a favor da alteração, confirmando o alerta de 
que somente os nossos representantes defendem os inte-
resses dos participantes de forma incondicional.

Cabe agora aguardar o julgamento do mérito na ação 
movida pela Intercel e APECelesc e o posicionamento da 
PREVIC. O que não resta dúvida é que os interesses dos 
participantes serão defendidos pela Intercel, mesmo que 
isto signifique muita luta, contra quem quer que seja.

Clubes de Investimento, meritocracia e “Outros Mitos” para 
iludir os trabalhadores

O CANTO DA SEREIA
ELETROBRAS

TRIBUNA LIVRE
PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS: 
DESGRAÇA PARA MUITOS; LUCROS 
ABUSIVOS PARA POUCOS
Por Mauro Passos, ex-dirigente do Sinergia, ex-vereador por 
Florianópolis e ex-deputado federal por Santa Catarina

Para ilustrar melhor a situação, tentei saber o custo real de operação e manutenção das usinas já 
amortizadas. Embora com muito relacionamento dentro do setor, não consegui.  Ninguém abriu o jogo. 
Portanto, desse ponto em diante, trabalho com valores estimados que servem para basear o comentário. 
No fundo, o que busco mostrar é como a privatização da Eletrobras vai permitir ganhos absurdos para 
poucos e desgraça para muitos. 

Supondo que uma das usinas da Eletrobras que está no pacote da privatização já esteja amortizada, o 
custo que sobra é O&M. Para facilitar a compreensão, se essa usina gerar 5 milhões de megawatts hora 
por ano, tendo um custo de operação e manutenção de US$ 5 por megawatts/hora gerado, o custo anual 
dela é de 25 milhões de dólares/ano. Dependendo do contrato que ela vier a fazer de venda de energia 
elétrica no mercado livre, sua receita anual pode chegar a 300 milhões de dólares por ano. Um belo do 
negócio, em qualquer lugar do mundo. Se os investidores forem de fora, são bilhões de reais que saem 
da nossa economia em forma de dividendos para poucos privilegiados. 

Além desse efeito perverso na nossa economia, uma  outra grave consequência a privatização da 
Eletrobrás nos deixará  como legado. Se, por um lado, o mercado livre é o grande ator dessa relação 
com usinas hidrelétricas já pagas, sobra para nós consumidores cativos pagar as altas tarifas vindas das 
usinas térmicas que incluíram no pacote da privatização. Como o próprio nome está dizendo - somos 
cativos. Estamos totalmente presos as tarifas que nos forem cobradas.(*)

(*) Como todos sabem, o Centrão incluiu no processo de privatização da Eletrobras, 10 GW de térmicas 
a gás previamente contratado. O preço de compra dessa energia garantida, deve ficar acima de US$500/
MWh. O acordo do Centrão custará aos consumidores cativos, bilhões de dólares/ano. 

PS - Quero estar errado e gostaria de ser corrigido. O desmonte do setor elétrico que vejo em curso - é 
perverso. O povo brasileiro mais empobrecido, não terá a menor condição de pagar a energia elétrica no 
futuro. A hora de resistir é agora. 

(Texto publicado originalmente no blog "De Olho no Futuro". Os comentários de Mauro Passos também 
estão disponíveis no site BRASIL 247 e na rede Linkedln)  

CGT ELETROSUL

TST CONCEDE MAIS 10 DIAS DE 
PRAZO PARA CONCILIÇÃO

A audiência de conciliação dos dissídios de 
greve das empresas Eletrobras, ocorrida no dia 
24/02 no Tribunal Superior do Trabalho (TST) en-
volveu apenas duas das empresas. O Ministro Agra 
Belmonte resolveu separar as audiências e, num 
primeiro momento, recebeu os representantes da 
Eletrobras e as Entidades Sindicais da base Ele-
tronorte e CGT Eletrosul, que já haviam formali-
zado uma posição favorável à conciliação e uma 
série de premissas pelas quais a conciliação seria 
possível. 

A reunião foi rápida, e o Ministro do TST ques-
tionou se a Eletrobras tinha um posicionamento 
sobre tais premissas. A Eletrobras questionou 
algumas das premissas e pediu um prazo dema-
siadamente longo para responder. Por fim, o Mi-
nistro Agra Belmonte disse que  aguarda até 10 
de março por uma resposta da Eletrobras sobre as 
premissas apresentadas pelos representantes dos 

sindicatos. A principal divergência segue sendo a 
forma de custeio do plano de saúde. A condição 
atual do ACT prevê a divisão entre empresa e tra-
balhadores com uma participação de 40%  para os 
trabalhadores. Nas premissas apresentadas pelos 
sindicalistas, a participação dos trabalhadores a 
partir do próximo ACT chegaria no máximo a 30%, 
ainda assim, com alguns limitadores severos de 
comprometimento de renda. Ao final da audiência 
o ministro concedeu prazo de 10 dias para que as 
Empresas oficializem sua posição sobre uma con-
ciliação nestas bases. A nova audiência ainda não 
tem data definida para acontecer. Ao final da con-
ciliação, espera-se que também sejam conciliadas 
as demais questões que fizeram parte da pauta 
de reinvindicações que originou a greve. Não ha-
vendo conciliação ao fim deste prazo, restará o 
julgamento do dissidio pelo Ministro do TST.

Dissídio de Greve, Plano de Saúde, dias parados permanecem na pauta 
da Conciliação 

Como se forma o custo da energia elétrica que nós 
pagamos? A pergunta é pertinente, até  porque arris-
co dizer que estamos pagando mais do que devíamos. 
Não sou especialista em tarifa, mas gosto de trans-
parência em tudo. Sei, por exemplo, que os tributos 
pesam muito no custo final da energia (ICMS, PIS/
PASEP, CONFINS, e impostos de transmissão e dis-
tribuição). Com certeza, quase a metade é imposto. 
Depois vem o custo da usina em si, com a remune-
ração do capital investido mais o gasto anual com 
operação e manutenção.

Assim como aconteceu com a Eletrosul, vinte e 
cinco anos atrás, grande parte do seu parque gera-
dor já estava amortizado, por consequência - os in-
vestimentos estavam pagos. Com a privatização da 
Eletrobras, a mesma situação se repete. Uma parcela 
considerável do custo da energia deixa de existir. O 
que passa a fazer parte, basicamente, é o custo de 
manutenção e operação. Que no caso das usinas já 
pagas da Eletrobras - é baixíssimo.

CGT ELETROSUL

TRABALHADORES DA CGT ELETROSUL 
INICIAM NOVA GREVE
Restabelecimento das Condições de tele-trabalho motiva o movimento

O grande aumento do número de casos de contaminação 
por COVID-19, com o avanço da variante ÔMICRON, e a falta 
de condições de tele-trabalho para se proteger da pandemia 
levou os trabalhadores da CGT Eletrosul na Grande Florianó-
polis a aprovarem GREVE a partir de hoje, dia 03/03/2022, 
no retorno do feriado de Carnaval, período em que se sabe, 
as aglomerações certamente ocasionarão uma nova explosão 
dos casos de contaminação.

As demais áreas de atuação da CGT Eletrosul tem assem-

bleias marcadas a partir de 03/03/2022, quando os traba-
lhadores destas áreas irão decidir se vão aderir ao movimento 
paredista. O descompasso na data das assembleias ocorreu 
em virtude do feriado de Carnaval, quando a publicação de 
editais e avisos de greve ficou prejudicada em alguns locais.

Segundo os dirigentes sindicais, a parada por questões de 
saúde também se apresenta como uma oportunidade para que 
os trabalhadores avaliem e debatam sobre os encaminhamen-
tos da luta contra a Privatização da Eletrobras.



Meu Conto Encantado - Oficina Gratuita
Venha escrever seu próprio conto de fadas!

Estão abertas até este sábado, dia 05 de março, as inscrições para a oficina online de cria-
ção de histórias com a Cia Mafagafos, de Florianópolis. A oficina acontece entre os dias 14 
e 18 de março. São 30 vagas oferecidas para moradores de Santa Catarina. A proposta da 
oficina é que cada participante componha e escreva sua própria história, a partir da leitu-
ra compartilhada de contos tradicionais e do livre exercício da criatividade, utilizando um 
modelo de estrutura narrativa pré-definido.

Modalidade: online (encontros síncronos)
Data dos encontros: 14, 15, 16, 17 e 18 de Março
Horário: 19 às 21 horas
Público: a partir de 14 anos
Vagas: 30

Mas informações no formulário de inscrição: https://forms.gle/rDPJ4kavgUtjEHsM9


