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TRABALHADORES OBTÊM VITÓRIA NA LUTA
CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS

A segunda etapa do julgamento do processo de privatização da Eletrobras no Tribunal de Contas da União (TCU) aconteceu
na quarta-feira da semana passada, dia 20 de abril. Trabalhadores da CGT Eletrosul, em Florianópolis, e o Coletivo Nacional dos
Eletricitários (CNE), em Brasília, fizeram atos cobrando dos Ministros do TCU uma atuação firme no processo, fiscalizando as irregularidades apontadas nas denúncias. O Ministro Vital do Rêgo pediu vistas de 20 dias para analisar com mais calma o relatório
final e, com isso, atrapalhou a meta do governo de concluir o processo de privatização da empresa até o dia 13 de maio. O governo
Bolsonaro precisará recalcular prazos e o valor da ação para o possível dia da operação e a privatização fica um pouco mais difícil
de ocorrer - mas não impossível. De acordo com Carlos Alberto de Souza, dirigente do Sinergia, "as mobilizações de trabalhadores
foram muito importantes e há uma vitória parcial da categoria com esse adiamento, já que havia expectativa de que o Pleno do
TCU concedesse vistas de apenas 7 dias, o que não adiaria muito e o governo poderia acelerar o processo para conseguir vender
as ações até o dia 13 de maio. Com 20 dias de adiamento, o governo perdeu a janela de oportunidade de vender as ações até o dia
13 de maio e, caso o TCU aprove, o processo deverá ser concluído somente pelo mês de junho ou julho, ficando muito próximo do
debate eleitoral. Precisamos continuar atentos e vigilantes".
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ENTREVISTA: LEANDRO NUNES FAZ BALANÇO PRIMEIRA REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO DO
NEOENERGIA: LUCRO PARA OS
DOS 7 ANOS COMO CONSELHEIRO NA CELESC ACT 2022/2024 QUASE NADA AVANÇOU
ESPANHÓIS, DEMISSÕES E MAUS
Representante dos Empregados no CA deixa legado de muito trabalho em defesa Segunda rodada de negociação está prevista para acontecer hoje, 28 de abril
da categoria e da manutenção da Celesc Pública
SERVIÇOS PARA O POVO DO DF
O Representante dos Empregados no Conselho de Administração da Celesc, Leandro Nunes,
participou, na última quarta-feira, 20 de abril, da
última reunião do CA da empresa enquanto Conselheiro eleito pela categoria. Foram sete anos
de muito trabalho, dedicação e luta para bem representar a categoria neste espaço. Leandro travou várias batalhas em defesa dos direitos dos
trabalhadores e da manutenção da Celesc Pública. Ele passa a função, na próxima semana, para
Paulo Horn, Conselheiro eleito em janeiro deste
ano. Linha Viva entrevistou Leandro no início
dessa semana e perguntou a ele sobre o período
enquanto foi Conselheiro e sobre o Congresso dos
Empregados da Celesc, que acontece entre 26 a
28 de maio, em Joinville. Confira a entrevista:

LV: Leandro, qual balanço você faz destes sete anos enquanto Conselheiro? Como foi representar celesquianos e celesquianas no CA da Celesc?
Leandro: Primeiramente, agradeço o espaço para poder conversar com os eletricitários e eletricitárias da CELESC
e de outras empresas que recebem o jornal Linha Viva. Objetivamente, foi uma honra ter representado os empregados e empregadas no Conselho de Administração. Esse é um espaço fundamental à manutenção da CELESC
PÚBLICA, e penso que os celesquianos e celesquianas têm claro essa importância. Dentre as principais conquistas coletivas que tivemos, posso citar a renovação da Concessão da CELESC Distribuição; a vitória no leilão das
usinas da CELESC Geração; a manutenção da eleição para Diretoria Comercial com a renovação da lei estadual
13570/05; a continuidade dos jogos esportivos e culturais da FAEC; a realização dos seminários e do Congresso
dos Empregados; e a realização de concurso público à admissão de mais de 2000 novos colegas de trabalho ao
longo desse período. A avaliação positiva do mandato demonstra o respeito com a trajetória de continuidade da
representação coletiva que tivemos no Conselho de Administração, que agora seguirá com o Paulo Horn.
LV: Qual você acredita ser o maior desafio do próximo Conselheiro eleito no CA?
Leandro: Tenho dito claramente para todos e todas que os principais desafios serão a manutenção da CELESC
Pública e a luta contra a terceirização na empresa, seja na atividade fim, seja no quadro de assistentes administrativos. Infelizmente, temos Diretores e Gerentes que defendem a terceirização na empresa, porque não têm
compromisso com a qualidade do serviço prestado à sociedade e com a manutenção da CELESC Pública. Acrescento a esses dois desafios um terceiro, que dialoga com a terceirização e está na ordem do dia na empresa: o
fortalecimento da cultura de saúde e segurança. Precisamos trabalhar, e muito, à redução do número e da gravidade de acidentes de trabalho, sem perder descuidar das doenças decorrentes do trabalho, com ênfase na saúde
mental de trabalhadores e trabalhadoras.
LV: Qual a importância da categoria apoiar e estar próxima do Conselheiro eleito durante seu mandato?
Leandro: Total importância. Sem o apoio da categoria, não existe representação forte e respeitada. Por mais
capaz que qualquer um de nós seja individualmente, nenhum de nós sozinho é mais forte do que todos e todas
unidos em prol de um mesmo ideal. Estar alinhado e contar com o apoio das entidades representativas é essencial
para o exercício do mandato, e acredito que o mandato do Paulo Horn dará continuidade à gestão participativa
característica dos representantes dos empregados no Conselho de Administração da CELESC.
LV: No próximo mês, entre os dias 26 e 28 de maio, acontece o Congresso dos Empregados da Celesc, em
Joinville. O Congresso está sendo construído em parceria entre você, o novo Conselheiro, a CELESC, os
sindicatos da Intercel, a CELOS, a Credelesc, a APCELESC e a APC. O que os trabalhadores podem esperar
desse Congresso?
Leandro: O Congresso é um espaço privilegiado para debater a gestão da empresa e os demais temas que estão
na ordem do dia da manutenção da CELESC PÚBLICA. Teremos palestras que contribuirão com esse olhar, incluindo um debate com o Diretor Presidente da CELESC e um representante da EDP, para que possamos utilizar
esse espaço para a consolidação da pauta de atuação do próximo conselheiro eleito, além do compartilhamento
de melhores práticas na companhia. É um momento de formação, engrandecimento e consolidação da sensação
de pertencimento e união dos celesquianos e celesquianas na continuidade dessa luta difícil, mas necessária da
manutenção da CELESC Pública, patrimônio dos catarinenses.

Na tarde de 12 de abril, o Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE) reuniu-se com os representantes da Eletrobras na sede da Eletronorte, em Brasília, para iniciar a
primeira reunião de negociação do ACT deste ano.
Os dirigentes sindicais do CNE usaram boa parte do tempo
do encontro para cobrar o compromisso assumido pelo Diretor da Eletrobras (Luiz Augusto) no dia da entrega da pauta
de reinvindicações, onde afirmou que abriria uma agenda de
negociação dos dias de greve deste ano, mas que descumpriu o acordado, pois boa parte dos trabalhadores tiveram
os dias descontados dos meses de janeiro e fevereiro em
uma única vez. Tem trabalhador que ficou literalmente sem
salário. Os dirigentes do CNE manifestaram que não dá mais
para negociar desta forma, onde o compromisso assumido
em mesa não está sendo honrado. Após muita insistência
por parte dos dirigentes sindicais, o Relações Trabalhistas
da Eletrobras comprometeu-se a levar a solicitação para
apreciação da Diretoria da Eletrobras.
Sobre a negociação para o próximo ACT, a ELETROBRAS classificou as cláusulas em: com possibilidade de
renovação, em análise e não contrata. Quase a totalidade
das cláusulas do acordo vigente, os representantes da
ELETROBRAS responderam que tinha possibilidade de
renovação ou em análise. Literalmente, ficaram em cima
do muro e, além do compromisso que os dias descontados da greve deste ano seria tema na reunião da Diretoria da ELETROBRAS, nada mais avançou.

Enquanto os dirigentes do CNE estavam negociando na
tarde do dia 12, a ELETROBRAS enviou comunicado aos
trabalhadores informando que a empresa iria pagar a diferença da PLR de 2018 no dia 02/05/2022. Esta diferença
trata-se de dividendos que foram retidos, mas pagos aos
acionistas em 2021. O que a Eletrobras não comunicou, foi
que este valor só está sendo pago aos trabalhadores depois
de muita cobrança do CNE. Nesta reunião, a empresa deu
resposta também sobre a cobrança do CNE de adiantar a
parcela do décimo terceiro salário deste ano. Informaram
que será pago na primeira quinzena do mês de maio/2022.
Hoje, dia 28, está prevista a segunda rodada de negociação do ACT. Esperamos que a Eletrobras venha para a
mesa de negociação com compromisso de avançarmos na
pauta de reinvindicações, pois nossa pauta é basicamente
a renovação do ACT vigente.
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Por Chico Vigilante, deputado distrital e presidente
da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara
A Neoenergia, empresa que adquiriu o
controle acionário da CEB, na privatização que o governador Ibaneis Rocha levou
a cabo em 2021, demonstrou seu total
descompromisso com os empregados e
a sociedade, anunciando a demissão de
120 trabalhadores na segunda-feira, 11 de
abril, de um quadro de 600, ou seja, demissão em massa e imotivada.
Como denunciamos quando anunciada a
privatização, a venda da empresa pública
para uma multinacional espanhola só poderia ter esse resultado. Essas empresas,
ao comprar o patrimônio público, só têm
um objetivo: ampliar a lucratividade, às
custas da queda da qualidade do serviço
e do emprego e salário dos trabalhadores.
Foi assim em todos os estados onde empresas públicas com compromisso social
foram alienadas ao capital privado.
Importante ressaltar que a CEB recebeu,
pela primeira vez em sua história, investimentos do Governo do Distrito Federal na
administração do PT (2011/2014), quando

17 sub-estações foram implementadas, o
que levou os indicadores de qualidade da
empresa, apurados pela ANEEL (Agência
Nacional de Energia Elétrica), aos melhores níveis, entre as sete melhores distribuidoras de energia elétrica do Brasil.
Depois da privatização, a CEB já perdeu
essa qualidade, figurando hoje entre as
quatro piores. Agora, demite eletricistas
experientes para terceirização do serviço,
com trabalhadores remunerados por menos da metade.
O Distrito Federal perde qualidade de
serviço e 120 empregos de qualidade. As
famílias perdem suas fontes de remuneração e dignidade. O DF perdeu uma empresa
lucrativa e eficiente. Ademais, a iluminação pública que ficou nas mãos do Governo do Distrito Federal está horrível, com
reclamações em todas as cidades do DF.
O governador Ibaneis, que na campanha eleitoral mentiu, prometendo não privatizar, tem
o dever de se pronunciar e assumir suas responsabilidades perante a sociedade do DF.
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PLANEJAMENTO NA PRÓXIMA
SEMANA
O 11° Congresso dos Empregados da Celesc está com
inscrições abertas para delegados e delegadas. O evento
terá representação de 3,5% dos empregados por local de
trabalho e está previsto para iniciar no dia 26 de maio, às
17h, e encerrar no dia 28, após o almoço.
Os sindicatos estão percorrendo os locais de trabalho nesta
semana para fazer as inscrições de delegados e delegadas.
Na programação do evento, estão previstas diversas palestras e debates sobre a gestão participativa na Celesc e
uma avaliação dos espaços de representação na empresa.
O trabalhador que participar do evento não terá custos
com hospedagem, alimentação ou transporte (desde que
viaje com o ônibus ou van contratados pelo sindicato da
NOTAS CURTAS
- O Sinergia realizou na última terça-feira, dia 26
de abril, as Assembleias de Construção da Pauta
de Reivindicações para o Acordo Coletivo de
Trabalho 2022/2023 dos trabalhadores da Cerej.
O Sinergia e a categoria esperam contar com
uma sensibilidade maior por parte da empresa
no atendimento das cláusulas das quais os
trabalhadores aprovaram nessas assembleias.

sua região – não serão custeados gastos com gasolina
daqueles que preferirem viajar com automóvel próprio) e
terão o ponto abonado pela empresa nos dias do evento
(a participação no Congresso conta pontos como evento
corporativo para o PCS).
É importante que o Congresso tenha ampla representatividade de tempo de empresa, gênero, raça, área de
trabalho e região do estado.
É no Congresso que são debatidos e indicados os rumos que os empregados esperam da empresa e que direção os sindicatos e o Representante dos Empregados
no Conselho de Administração da empresa devem tomar
nos anos seguintes.

Encontros acontecerão em Joaçaba e em Santo Amaro da Imperatriz
A Intercel e a Intersul têm agendas
marcadas para a próxima semana: as
duas intersindicais farão, separadamente, os seus respectivos planejamentos
para a próxima data-base e debaterão
os rumos das lutas dos trabalhadores.
O encontro da Intercel acontecerá na
cidade de Joaçaba, entre os dias 4 e
6 de maio. Já o encontro da Intersul,
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acontecerá na cidade de Santo Amaro
da Imperatriz, entre os dias 2 e 5 de
maio.
Participam do planejamento, além de
dirigentes sindicais, a assessoria jurídica dos sindicatos e a assessoria econômica, com técnicos do DIEESE, que
sempre acompanham as campanhas de
data-base da Intercel e da Intersul.
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SEMINÁRIO TEMÁTICO (CÍRCULO DE VOZES E
SABERES) ACONTECE NESTA SEXTA-FEIRA, 29/04
Nesta sexta-feira, 29 de abril, acontecerá no
Rio de Janeiro um Seminário Temático (Círculo de
Vozes e Saberes) da Plataforma Operária e Camponesa da Água e da Energia (POCAE) em preparação à Rio+30/Cúpula dos Povos, com o tema:
"Energia para Soberania dos Povos".
Haverá participação de companheiros das organizações parceiras de vários países e, para além
de ser um dia intenso de debates, também haverá um momento de luta contra a privatização da
Eletrobras, com ato em frente à sede da empresa.
Ainda há algumas vagas para participação on
line, via aplicativo Zoom. As inscrições devem
ser encaminhadas para o e-mail: energiaplataforma@gmail.com, com informações do participante
(nome, contato e organização).
Confira a programação abaixo:
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