
LV
INTERCEL | INTERSUL | JORNAL LINHA VIVA No 1526 - 24 DE MARÇO DE 2022

DESDE 1988 
AO LADO DOS 

TRABALHADORES
QUE VÁ: CEO DA EDP DIZ QUE 
EMPRESA PODE DEIXAR CELESC SE 
NÃO FOR PRIVATIZADA leia nas pg. 2-3

SEU VOTO TEM 
CONSEQUÊNCIAS

As eleições 2022 se aproximam e, mais do que nunca, a classe trabalhadora precisa ficar atenta às promessas daqueles e 
daquelas que postulam o seu voto de confiança. Recentemente, trabalhadores de todo o Brasil perderam direitos a partir da 
reforma trabalhista, da reforma previdenciária e de outras falsas "reformas" que objetivavam retirar direitos conquistados 
a duras penas, mas que vinham travestidos com promessas insustentáveis, como a de que gerariam mais empregos.

É preciso dedicar tempo, desde já, estudando o histórico das pré-candidaturas: de que lado estão? A quem representam? 
Quem banca suas campanhas? É certo que deputados, senadores, vereadores que votaram em projetos de retirada de 
direitos da classe trabalhadora, não mudarão de opinião de uma hora para outra.

Nas empresas públicas, a importância da escolha neste pleito é ainda maior: deputados e governador eleitos poderão 
decidir o futuro da Celesc enquanto empresa pública. Dependendo de quem o celesquiano votar, poderá estar dando um 
tiro no próprio pé. Fique atento(a) nos noticiários a quem, de fato, defende a importância da manutenção da Celesc Pública.

Na Eletrobras, do mesmo modo: muitos trabalhadores acreditaram que o atual governo não ousaria privatizar a empresa, 
patrimônio valioso dos brasileiros. Teve até vídeo de trabalhadores da CGT Eletrosul na campanha de 2018 junto com o 
atual presidente, prometendo que não privatizaria setores estratégicos, como a Eletrobras. A realidade tem sido outra. Mas 
ainda há esperança: há mais de uma candidatura prometendo reverter a privatização, caso ela aconteça, de fato. 

Voto tem consequências!



Tema será levado para apreciação da categoria nos próximos dias

SINDICATOS E DIRETORIA DO 
ONS DISCUTEM TELETRABALHO
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ONS

Por Leandro Nunes da Silva, Representante dos Empregados no CA da Celesc

NOTAS  CURTAS

- Na loja de atendimento em que o presidente da Celesc esteve há duas semanas, constatou fila enorme 
de clientes e ar condicionado quebrado num calorão de mais de 30 graus, um novo fato ocorreu em 17 de 
março: loja cheia, sistema travando, briga dentro da loja com direito a gritos, empurrão a um trabalhador e 
chamada para a polícia intermediar e resolver o conflito. Trabalhadores ficaram nervosos e assustados com a 
situação. O Sinergia já interviu há algumas semanas na mesma loja por conta da falta de gerente (a gerente 
atual estava em férias, sem substituição, o que gerou desconforto aos trabalhadores, já que há demandas 
que necessitam da gerência). Stress, falta de segurança, medo e até agressões, é essa a realidade de boa 
parte dos atendentes da Celesc. Situações que precisam de solução urgente!

- Na loja de atendimento do Itacorubi, em Florianópolis, segue o apelo para que a Celesc instale uma cobertura 
para clientes que seguem na fila, do lado de fora da loja. Há dias em que os clientes ficam debaixo de sol, calor 
e chuva aguardando por quase uma hora e quem ouve a reclamação e a queixa do cliente é o/a atendente 
comercial, o segurança e as recepcionistas da loja, que nada podem fazer para mudar essa realidade. Fica o 
convite para que a diretoria da Celesc passe na rampa de acesso à loja, num dia de calor, com filas enormes, para 
ouvirem o que pensam os clientes sobre a falta de uma cobertura no local. 

- O Sinergia tem dialogado com o gerente do NUCAP sobre a necessidade de melhorias em banheiros/
vestiários para os eletricistas da área Comercial. De acordo com a gerência regional, a obra está 
caminhando dentro do previsto e deve ser finalizada nos próximos dois meses. Trabalhadores e 
sindicato esperam que o prazo seja cumprido conforme prometido!

ELETROBRAS

CELESC PÚBLICA E AS DUAS COREIAS
El e t r o b ra s  pub l i c ou  b a l an ç o  na  ú l t ima  s e x t a- f e i r a ,  d i a  18  d e  març o

Resposta à jornalista Estela Benetti em publi-
cação veiculada na NSC no dia 22/03/2022:

Estela Benetti, bom dia.
Li com absoluta incredulidade a matéria publicada 

em sua coluna no dia 22 de março, intitulada "Sem 
privatização, EDP pode deixar a Celesc, indica CEO". 
Não pela sua iniciativa de registrar a manifestação do 
Presidente da EDP Brasil sobre a intenção declara-
da da empresa com DNA Português/Chinês de que a 
Celesc Distribuição, estatal catarinense onde a EDP 
Brasil é minoritária, seja privatizada. Longe disso.

O que me causa absoluta descrença são os argu-
mentos utilizados pelo CEO da EDP para justificar a 
possível privatização da Celesc. Seria cômico, se não 
fosse intencionalmente construído para enganar a so-
ciedade de Santa Catarina. Segundo o Presidente da 
EDP, a manutenção da Celesc como empresa pública 
seria semelhante a sistemas econômicos cuja identi-
ficação se assemelha ao comunismo, citando casos 
como a Venezuela, Cuba e a Coreia do Norte.

O comparativo é tão descabido, que demonstra cla-
ramente que mesmo eles, ditos especialistas do setor 
elétrico mundial, não tem justificativas à privatização 
da Celesc, apostando na fratura política da disputa 
"esquerda-direita" para tentar vincular a imagem da Ce-
lesc Pública a um suposto combate ao comunismo, algo 
vivo na cabeça das pessoas nas discussões cotidianas 
por conta da polarização eleitoral dos últimos anos.

De forma objetiva, a finalidade da privatização 
do setor elétrico no Brasil nunca foi para trazer luz, 
mas para ganhar dinheiro! No comparativo entre as 
Coreias, apresentado na matéria publicada em sua 
coluna, a escuridão da Coréia do Norte estaria nos 
outros Estados do Brasil, não em Santa Catarina. Isso 
porque a qualidade do serviço prestado pela estatal 

catarinense é reconhecida nacionalmente, estando a 
Celesc sempre entre as melhores do Brasil, em pes-
quisa auferida pela ANEEL, com a tarifa de energia 
elétrica MAIS BARATA DO PAÍS dentre as 52 conces-
sionárias de energia elétrica do Brasil.

Reforço: manter a Celesc Pública não é uma ques-
tão de comunismo ou capitalismo (e aqui não vou nem 
entrar no mérito da contradição do maior acionista in-
dividual da EDP em Portugal ser o Governo chinês), é 
uma questão de soberania e garantia energética para 
o povo de Santa Catarina, que tem índices de conti-
nuidade na prestação de serviço de distribuição de 
energia elétrica dentro dos padrões regulatórios e a 
tarifa de energia mais barata do Brasil.

Em verdade, a comparação entre os regimes políticos 
proposto pelo presidente da EDP Brasil se aplica de ma-
neira inversamente proporcional a Santa Catarina, um 
Estado que historicamente tem sido governado com viés 
liberal, atraindo investimentos privados, novas indústrias e 
empresas de grande porte, justamente porque conta com 
uma empresa pública que investe pesado no desenvolvi-
mento da região, em volumes maiores do que a maioria das 
empresas privadas no setor elétrico pelo país afora.

A EDP Brasil comprou as ações da Celesc sabendo de 
sua condição de acionista minoritária. Como o próprio 
CEO da empresa deixa claro, nunca existiu um compro-
misso de alienação do controle da Celesc pelo governo 
ao longo desse período. Se essa condição não for sufi-
ciente para o portfólio da EDP, o mercado de capitais 
está em pleno funcionamento para regular a saída do 
setor de Distribuição de energia elétrica de Santa Ca-
tarina e, vendo o copo meio cheio dessa equação, seria 
uma oportunidade e tanto para o próximo governador 
recomprar essa fatia da Celesc a fim de mantê-la ainda 
mais pública, patrimônio dos catarinenses.

TRIBUNA LIVREDELOITTE CEDE NO CASO S. ANTÔNIO E PWC ABRE 
GUERRA DE AUDITORIAS NO BALANÇO DA ELETROBRAS

Conforme havia informado ao mercado e, apesar das inconsistências, a 
Eletrobras PUBLICOU na sexta-feira,  dia 18,  às 23 horas, o seu balanço . 
As falhas apontadas ensejaram diversas denúncias que agora são farto ma-
terial para o prosseguimento da batalha contra a privatização em outras es-
feras - como exemplo, a CVM. As falhas também serão reportadas ao TCU no 
processo que ainda corre.

É no mínimo contraditório a Eletrobras se valer de prêmios por gestão de 
Compliance e apoio às práticas ESG (Environmental, Social and Corporate Go-
vernance). Será que submeter os conselheiros a uma aprovação açodada de 
um relatório tão importante como as demonstrações financeiras anuais de 
uma companhia aberta em bolsa atende às melhores 
práticas de governança corporativa? Será que se ade-
quam ao IBGC, IFRS Foundation, IIRC e SASB?

Será hipocrisia? Adotam o discurso de melhores 
práticas de governança mas, na prática, fecham as 
demonstrações financeiras e contábeis cheias de re-
mendos e escândalos, na base do custe o que custar. 
Será tudo denunciado!

Por falar em açodamento, a publicidade do escânda-
lo da arbitragem de Santo Antônio Energia provocou 
uma autêntica “briga de cachorro grande” entre duas das “Big Four” de audito-
ria. A Price (PwC), que faz a auditoria dos resultados financeiros da Eletrobras 
e subsidiárias, partiu pra cima da Deloitte, que é auditora externa da Santo 
Antônio Energia.

Para lembrar, Santo Antônio Energia é uma Sociedade de Propósito Especí-
fico (espécie de Parceria Público Privada) onde Furnas, subsidiária da Eletro-
bras, detém mais de 43% do capital.

Recentemente, foi consolidado um resultado do procedimento arbitral CCI 
21.511/ASM onde a direção de Santo Antônio foi derrotada e os valores che-
gam a R$ 18 bilhões e, pelas regras contábeis de eventos subsequentes, pelo 
menos os juros da dívida estipulada na arbitragem, que giram em torno de R$ 
1,8 bi, deveriam ser provisionados no balanço de Santo Antônio.

A Deloitte, auditora independente de Santo Antônio, queria refazer o ba-

lanço da SPE e incluir a provisão de R$ 1,8 bi para honrar a fidedignidade 
das informações contábeis e financeiras. A novidade ruim é que a auditoria 
perdeu queda de braços com os sócios de Santo Antônio. E essas contas são 
tão polêmicas que foram reprovadas por dois conselheiros, inclusive pela vice-
-presidente do Conselho de Santo Antônio.

Ocorre que agora que a Deloitte acatou não registrar os bilionários serviços 
da dívida da arbitragem no balanço de Santo Antônio Energia e compactuou 
com a fraude contábil, a PwC, auditora independente da Eletrobras e de Fur-
nas, abriu uma guerra entre as auditorias.

Isso porque a PwC ficou em uma autêntica sinuca de bico. Se registrar nos 
balanços de Furnas e Eletrobras as informações da arbi-
tragem de Santo Antônio, fica descasada com o balanço 
da SPE e teríamos informações contraditórias dentro da 
CVM e até no cruzamento de informações SEC. Por ou-
tro lado, se a PwC optar por seguir o que a Deloitte fez, 
endossa o crime contábil de omitir valores relevantes da 
arbitragem de Santo Antônio.

Esse “dilema” seria evitado se todos optassem por fazer 
o certo, que seria refazer o balanço de Santo Antônio e 
refletir as atualizações nos balanços de Furnas e da Ele-

trobras. Mas a proeminência de um suposto cronograma de privatização vai 
deixando rastros e mais rastros.

A PwC tem feito reuniões beligerantes com a Deloitte, reforçando o quanto 
é irresponsável a omissão de não refazer o balanço de Santo Antônio. Não bas-
tasse esse problemão, a PwC se depara com a omissão do 'impairment' de Belo 
Monte (auditada pela Ernst & Young) que foi registrado pela sócia NeoEnergia 
(auditada pela KPMG). Podemos ter uma guerra generalizada das “Big Four” 
nos escândalos do balanço da privatização da Eletrobras.

E, como diria Galvão Bueno: “vai se criando um clima terrível”. Clima que po-
deria ser evitado fazendo as coisas com responsabilidade. Não se pode agradar 
a dois deuses. Ou você está do lado certo ou não está. O Coletivo Nacional dos 
Eletricitários (CNE) segue atento na luta e todos esses casos estão sendo re-
portados ao National Office at PwC (EUA). Nossa luta é por justiça e soberania!

Resultado da negociação do ACT em 2021, a 
diretoria do ONS assinou uma carta compromis-
so com os sindicatos que compõem a Intersin-
dical ONS, com o objetivo de discutir o trabalho 
em home office. 

Duas reuniões foram realizadas no mês de 
março/2022 para a negociação do ACT específi-
co de teletrabalho, momento em que a empresa 
apresentou a contraproposta aos pontos sugeri-
dos pela Intersindical ONS. 

Acerca da contraproposta apresentada, a In-
tersindical fez uma série de ponderações.

No dia 21 de março a diretoria do ONS apre-
sentou uma proposta para discutir e deliberar 
em assembleias nos quatro centros regionais, 
levando em conta que o presente Acordo terá 
vigência de 1 (um) ano, contado a partir de 02 

de maio de 2022. A data foi sugerida pelos sin-
dicatos para que haja tempo hábil para poder 
discutir com os trabalhadores, já que a empresa 
queria voltar ao trabalho de forma presencial já 
no dia 04 de abril. 

A Intersindical ONS reitera seu fiel compro-
misso de atuar com firmeza em prol de garantir 
as melhores condições de trabalho a toda a clas-
se trabalhadora do ONS e tem trabalhado com 
afinco e dedicação para que a condição de te-
letrabalho possa ser implementada, atendendo 
as expectativas e anseios dos trabalhadores, os 
quais, ao longo dos últimos dois anos, têm dado 
inúmeras provas de sua dedicação e produtivi-
dade, após a implementação do regime de tele-
trabalho, iniciado no dia 17/março/2020.

"O Coletivo Nacional dos 
Eletricitários segue atento 
e na luta e todos esses ca-
sos estão sendo reportados 
ao National Office at PwC 
(EUA)"CGT ELETROSUL

ASSEMBLEIA DELIBERA SOBRE 
MEDIAÇÃO DE GREVE NO TST

CELESC

Em assembleia unificada dos sindicatos da 
Intersul, nesta segunda-feira, dia 21 de março, 
cerca de 93% dos presentes REJEITARAM a 
proposta de conciliação formulada pelo Tribu-
nal Superior do Trabalho (TST) no dissídio de 
greve.

O resultado foi semelhante nas demais em-
presas do grupo Eletrobras e agora os dissídios 
de greve, bem como os dissídios de natureza ju-
rídica que se referem à validade da cláusula de 

plano de saúde, deverão ser julgados pelo pleno 
do Tribunal.

De maneira resumida, a categoria decidiu 
apostar na negociação do futuro Acordo Co-
letivo de Trabalho (ACT) na data-base que se 
aproxima para voltar a tratar das questões do 
plano de saúde e outras questões que afligem 
os trabalhadores. 

A pauta de reivindições para o próximo ACT 
deve ser entregue pelo CNE no dia 29 de março.

ELETROBRAS

DEPUTADOS DENUNCIAM 
EVENTUAIS ATOS LESIVOS AO 
PATRIMÔNIO DA ELETROBRAS
Representação foi  aberta em 16 de março,  na CVM

Os deputados Arlindo Chinaglia (PT/SP) e 
Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes (PT/MG) 
ingressaram, na última semana, com repre-
sentação na Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) pela ocorrência de eventuais atos lesi-
vos ao patrimônio da Eletrobras.

De acordo com a petição, "recaem suspeitas 
sobre a elaboração irregular do balanço anual 
da Eletrobras, o que pode trazer dúvidas so-
bre esse elemento fundamental que balizará 
o processo de privatização da empresa". Ain-
da na petição, sobre a possível desvalorização 

da usina hidrelétrica de Belo Monte, operada 
pela Norte Energia SA (NESA), alegam que "tal 
operação é, no mínimo, suspeita, merecendo 
esclarecimentos por parte da Eletrobras e da 
Eletronorte".

Os deputados pedem, por fim, que, se "con-
firmadas, em tese, a prática de ações contrá-
rias à legislação de regência e ao interesse 
público, sejam adotadas as providências a 
cargo desta Autarquia, sem prejuízo de co-
municação às autoridades competentes, para 
adoção de outras medidas cabíveis".

Sind i c a t o s  apr o v e i t a r am as s emb l e i a  pa ra  r epas sa r
informes  s obr e  a  lu ta  c on tra  a  pr i va t i zação

PODE IR, EDP
CEO da EDP diz que empresa pode deixar a Celesc se estatal não for privatizada

Nesta terça-feira, dia 22, a colunista Estela 
Benetti reproduziu uma manifestação do CEO 
da EDP Energias do Brasil, João Marquez da 
Cruz, afirmando que a acionista minoritária po-
deria deixar a Celesc caso a empresa não fosse 
privatizada.

A cruzada privatista de João Marquez da Cruz 
tem sido intensificada, com declarações públi-
cas cobrando um avanço do Governo na venda 
da maior estatal catarinense. Pior do que as 
manifestações insistentes, é a pobreza de argu-
mento e as mentiras que o CEO da EDP continua 
a utilizar, como forma de tentar convencer a po-
pulação de que a privatização é boa.

Se antes o argumento era uma ilusória melho-
ria no serviço prestado à população e uma men-
tirosa redução no preço da energia, agora é o 
combate ao comunismo que move a busca pela 
privatização da Celesc. “Questionado sobre van-
tagens que a população catarinense teria com a 
privatização da Celesc, o executivo afirmou que 
seria a mesma vantagem que o povo da Coreia 
do Norte teria se a economia do país fosse priva-

tizada. Segundo ele, o mundo escolheu um mo-
delo de funcionamento em que as empresas são 
privadas e a regulação é feita pelo setor público. 
Foi isso que o Brasil escolheu também, o que 
não é o caso de países como a Coreia do Norte, 
Venezuela e Cuba”.

A tragicômica manifestação tenta, descarada-
mente, se aproveitar da polarização política no 
Brasil. Venezuela, Cuba, Coreia são, na loucura 
de Marquez Cruz, os malignos comunistas, en-
quanto a EDP é a democrática representação 
capitalista que vai salvar o mundo. Parece um 
meme que circula nos grupos de “tiozão do zap”.

Irônico pensar que Marquez Cruz utilize o 
comunismo como vilão a ser batido através da 
privatização quando a empresa que representa 
é uma empresa que tem o capital estatal chi-
nês como controlador. Para estimular a teoria 
da conspiração, talvez o próprio Marquez Cruz 
seja um agente comunista luso-chinês buscan-
do comprar o patrimônio público de todos os 
países do mundo para iniciar uma ampla revo-
lução comunista global. Ridículo, não é? Pois é, 

mas é nessa linha de absurdo que Marquez Cruz 
transita.

A verdade é que, em todos os comparativos, 
a manutenção da Celesc Pública é melhor para 
a população de Santa Catarina. A empresa, com 
controle estatal, tem a MENOR tarifa de energia 
elétrica de todo o Brasil. Figura sempre entre 
as MELHORES no atendimento à população na 
avaliação dos próprios clientes. E, no comparati-
vo com as distribuidoras de energia administra-
das pela EDP, a Celesc está muito à frente em 
todos os pontos. Aliás, menos em um: no lucro 
distribuído aos acionistas.

No fim das contas, esse é o ponto. A busca 
pela privatização é a busca por mais lucro em 
detrimento ao bom atendimento prestado à po-
pulação.

Então, se a EDP quer ir embora da Celesc se 
não puder lucrar mais com a privatização, que 
vá. A Celesc permanecerá pública, atendendo à 
sociedade catarinense com qualidade, responsa-
bilidade e, com certeza, muito melhor do que a 
EDP jamais fará.



O trabalhador da CEREJ, em Tijucas, e artista visual catarinense Leandro Serpa teve uma de suas obras da série Fanáti-
cos/Futebol selecionada no Prêmio Football Art Prize, edição 2022.

O Prêmio Football Art Prize foi criado pelo Touchstones Rochdale, que é um Museu, Galeria e Centro de Estudos de Artes 
localizado em Rochdale, Grande Manchester, Inglaterra e conta com o apoio do Conselho de Arte da Inglaterra.

As datas das exposições que Leandro participará na Europa foram organizadas de modo a coincidir com o calendário da 
Copa do Mundo de Futebol de 2022. Em seu giro pelo velho mundo, o artista mostrará um pouco do seu projeto Fanáticos/
Futebol, premiado em 2013 no Edital Catarinense de Cultural Elisabete Anderle, que circulou pelo Brasil e por Portugal, 
Japão e EUA, durante a Copa do Mundo de 2014.

Locais de Exibição:

Touchstones Rochdale: 12 março – 26 junho
Millennium Gallery Sheffield: 23 julho – 16 outubro
Sunderland Museum& Winter Gardens: 5 novembro – fevereiro

Você pode conferir um pouco da exposição através dos seguintes links: https://www.yourtrustrochdale.co.uk/exhibitions/
the-football-art-prize/ e  https://www.footballartprize.com/

As obras do artista e eletricitário Leandro Serpa você encontra na sua página no instagram: @leandroserpaoficial 
 

ELETRICITÁRIO CATARINENSE PARTICIPA DE EXPOSIÇÃO 
INTERNACIONAL NA INGLATERRA


