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Eleito um dos três melhores economistas pela revista Investidor Institucional, Eduardo 
Moreira fará palestra no primeiro dia do Congresso dos Empregados da Celesc
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11º CONGRESSO

INDECENTE
ELETROBRAS

- Trabalhadores da Administração Central da 
Celesc têm buscado o Sinergia, diariamente, 
para reclamar do preço da comida no novo 
restaurante instalado na sede da empresa, 
no Itacorubi. Eles alegam que um restaurante 
interno, feito para trabalhadores, não deveria 
ter um valor de aluguel tão alto, repercutindo 
no preço da comida. E, ainda, que se o vale 
alimentação dos diretores acabar, talvez não 
impacte tanto no bolso da diretoria quanto 
impactará no bolso do trabalhador. Nunca se 
viu tantos trabalhadores na sede da Celesc 
trazendo marmita de casa como nos últimos 
dias.

Ocorreu em 28 de abril, em Brasília, a segunda rodada 
de negociação, na qual os negociadores da Eletrobras, 
coordenados pelo Relação Sindical da Holding, apresen-
taram a contraproposta à Pauta de Reivindicações dos 
trabalhadores e das trabalhadoras, entregue dia 30 de 
março de 2022 à empresa.

A proposta apresentada pelos prepostos da Eletrobras 
é ridícula, indecorosa, indecente, provocativa e não espe-
lha os excelentes resultados operacionais e financeiros 
atingidos pela Eletrobras e suas subsidiárias, neste último 
período, graças, principalmente ao empenho, dedicação, 
profissionalismo e seriedade dos trabalhadores e traba-
lhadoras das empresas. A proposta demonstra, claramen-
te, que as diretorias da Eletrobras e de suas subsidiárias 
não valorizam os seus profissionais, ao contrário, apresen-
tam uma proposta até com redução do poder aquisitivo 
dos salários, o que é uma completa falta de bom senso, 
principalmente levando em consideração que, em 2021, a 
Eletrobras teve lucro de R$ 5,7 bilhões e pagará dividen-
dos bilionários aos seus acionistas, de R$ 1,3 bilhão. En-
quanto para os acionistas haverá distribuição de dividen-
dos bilionários, para os trabalhadores e trabalhadoras, os 
verdadeiros responsáveis pelos resultados das empresas, 
é proposto redução de conquistas, demissões e redução 
do poder aquisitivo de seus salários. Um completo absur-
do, que só pode vir de uma diretoria que não tem com-
promisso com seus trabalhadores e trabalhadoras e tão 
pouco com o povo brasileiro. O único compromisso desses 
senhores é com a entrega do patrimônio público à iniciati-
va privada, sem nenhum respeito com quem deveriam ter.

E para completar querem reduzir conquistas sociais, 
condições de trabalho e poder aquisitivo dos salários, 
para que o privado, caso haja a privatização da Eletrobras, 
ganhe “rios de dinheiro”. Senhores diretores, a Eletrobras 
não será privatizada e os senhores sairão pela porta dos 
fundos da empresa, e ninguém sentirá falta nem dos se-
nhores e nem deste período tenebroso de nossa história.

Os prepostos das empresas do sistema Eletrobras, que 
seguem rigorosamente as ordens dos seus superiores, sem 
questionar as incoerências, não merecem o respeito e são 
tão responsáveis pelas maldades praticadas contra os 
trabalhadores, quanto os diretores, e serão sempre lem-
brados como aqueles que se venderam por um cargo na 
estrutura da empresa. O pior de tudo é que esses senhores 
e senhoras são do quadro da empresa, e por isso mesmo, 
é inaceitável que participem desse processo vergonhoso 
de desvalorização dos profissionais das empresas e que se 
sujeitem a serem “vaquinhas de presépio” dessas direto-
rias que não têm compromisso com Eletrobras pública e 
com os seus trabalhadores e trabalhadoras.

ACT 2020/2022 - PRORROGADO POR 30 DIAS

No início da reunião, a empresa apresentou uma pro-
posta de prorrogação do ACT, com vigência até o dia 30 
de maio de 2022. 

Foi acordado o termo de Prorrogação de vigência do 

ACT, por 30 (trinta) dias, após o encerramento do acordo, 
porque preservá-lo é importante à categoria. Seria irres-
ponsabilidade de nossa parte não assinar a prorrogação e 
deixar a categoria sem ACT. Mas o que chama a atenção no 
texto da cláusula é a empresa afirmar que a prorrogação 
do ACT é para “preservar o melhor clima possível para a 
negociação”, e depois apresentar uma proposta indecorosa 
e indecente aqueles que trabalharam muito para que as 
empresas do sistema Eletrobras atingissem os excelentes 
resultados do período. É uma incoerência sem limites. Di-
zem que querem preservar o melhor clima possível para a 
negociação e apresentam uma proposta que, com certeza, 
colocará a categoria em “pé de guerra”. 

Senhores diretores e prepostos, deixem de demagogia 
e apresentem uma proposta decente e que valorize seus 
trabalhadores e trabalhadoras, os verdadeiros responsá-
veis pelos excelentes resultados alcançados.

EXIGÊNCIAS DO CNE

Após a proposta insana apresentada pela Eletrobras, 
os dirigentes sindicais presentes na reunião se manifes-
taram completamente contra a proposta desrespeitosa 
aos profissionais das empresas do sistema Eletrobras e 
propuseram que a empresa apresentasse uma nova pro-
posta dentro da realidade dos resultados operacionais e 
financeiros atingidos pela Eletrobras e que valorize seus 
trabalhadores e as trabalhadoras, para que realmente seja 
possível realizarmos uma negociação séria e dentro de um 
clima de respeitabilidade entre as partes.

O Coletivo Nacional dos Eletricitários - CNE, também so-
licitou a presença do diretor de Gestão Corporativa e Sus-
tentabilidade da Eletrobras - DS, para a próxima rodada 
de negociação, a ser realizada dia 17 de maio, em Brasília. 

13º SALÁRIO

Na reunião foi informado pelos prepostos das em-
presas que o adiantamento da primeira parcela do 13º 
salário será pago em 13 de maio de 2022 àquelas em-
presas com disponibilidade de caixa atendendo, assim, 
a solicitação do CNE.

DIAS PARADOS

Em resposta a mais uma vez do pleito do CNE de 
negociação dos dias parados, com a suspensão dos 
descontos, foi feito o compromisso pelos prepostos das 
empresas que o assunto será levado a diretoria da em-
presa.

CALENDÁRIO DE ASSEMBLEIAS

Após a reunião, em avaliação pelo CNE, foi deliberado 
um calendário de assembleias informativas a serem rea-
lizadas no período de 03 a 12 de maio para dialogar com 
a categoria e prepará-la para as próximas etapas de luta.

CGT ELETROSUL

TRIBUNA LIVRE
VOCÊ É PRECONCEITUOSO?
Por  Simone  Consuelo  Regis ,  trabalhadora  da Celesc  e 
Representante  de Base do Sinergia ele i ta pela categoria

A princípio, a pergunta do título pode 
parecer ofensiva e com certeza nossa pri-
meira reação diante de tal questionamen-
to é uma resposta recheada de um sono-
ro “Nãããooo”! Entretanto, o caminho para 
construir uma sincera resposta para tal 
pergunta passa pela desconstrução do nos-
so conceito acerca do que seja preconceito. 
 Lançando um olhar mais minucioso so-
bre a própria palavra ‘preconceito’, po-
demos dividi-la didaticamente em duas 
partes: pré e conceito. Pré significa algo 
anterior, primordial, que ocorreu primei-
ro e conceito, segundo a definição do di-
cionário da língua portuguesa, significa 
“modo de pensar, de julgar; ponto de vis-
ta”. Logo, preconceito é um conceito sobre 
algo ou alguém que foi formado previa-
mente à vivência de determinada situação. 
  Por uma questão instintiva, o ser hu-
mano avalia tudo o que vive, renovando 
seus conhecimentos e gerando um novo  
“banco de dados” que possa embasar 
suas ações em futuras situações análo-
gas a fim de correr o menor risco pos-
sível e garantindo sua sobrevivência. 
 Neste sentido, podemos alegar que a 
humanidade é instintivamente precon-
ceituosa, então “SIM”! Todos somos em 
alguma medida preconceituosos e seria 

ingenuidade de nossa parte acreditar 
no contrário.

Porém, se por um lado o ser humano é 
extintivo por ser animal, também podemos 
alegar sem medo de errar que se destaca 
por sua natureza racional. Justamente por 
se tratar de um ser dotado de consciência, 
nos cabe admitir nossos preconceitos e 
avaliar se aquele conceito prévio que te-
mos a respeito de uma pessoa, grupo de 
pessoas, lugar ou situação ainda é cabível 
e necessário para nossa sobrevivência en-
quanto indivíduo e enquanto espécie.

Em algum momento da minha trajetória, 
formei um conceito prévio sobre uma rua 
do meu bairro por, seja por que vivi uma 
experiência negativa naquele lugar ou por-
que meu avô assim o vivenciou e ensinou 
para sua descendência que aquela rua é 
perigosa. Entretanto, já se passaram mui-
tos anos e sem saber direito porque con-
tinuo evitando aquela rua em meu trajeto. 
O poder público fez investimentos naquele 
local, os frequentadores habituais daquela 
rua já não passam por lá e já não existe 
motivo para que eu a evite. Por que não 
repensar meu conceito sobre aquela rua? 
Por que não recalcular meu trajeto? Convi-
do você, meu querido leitor, a repensar sua 
trajetória também!

O economista Eduardo Moreira é um 
dos palestrantes confirmados para 
o 11° Congresso dos Empregados da 
Celesc, que acontece de 26 a 28 de 
maio, em Joinville. Eduardo é forma-
do em engenharia, pela PUC do Rio de 
Janeiro, e economia, pela Universida-
de da Califórnia de San Diego (UCSD). 
Trabalhou no Banco Pactual até o ano 
de 2009, onde foi sócio responsável 
pela área de Tesouraria. Bastante ati-
vo nas redes sociais, conquistou uma 
legião de fãs e seguidores por falar de 
economia e temas de relevância so-
cial de maneira simples e acessível a 
toda a população. Na palestra do dia 
26 de maio, primeiro dia de Congresso, 
ele promete contar aos participantes 
quem ganha e quem perde com as pri-
vatizações no país. Confira abaixo a 
entrevista que ele concedeu ao Linha 
Viva na última semana:

LV: O que os trabalhadores da 
Celesc podem esperar de sua 
análise sobre a conjuntura e as 
privatizações?

Eduardo: Eu sou um generalista. Eu 
não sou um especialista no setor 
elétrico, no setor de óleo e gás, em 
questões tributárias, mas eu acabo 
tendo que estudar tudo isso porque, 
quando eu discuto modelos econô-
micos e diretrizes que são mais pa-
radigmáticas, conjecturais de país, 
você acaba tendo que entender um 
pouquinho de como as coisas se 
conversam. É importante falar do 
papel do estado e explicar por que 
existem algumas atividades que são 
fundamentais que sejam exercidas 
por ele. Por que isso? Porque eu 
trabalho numa estatal e não quero 
perder meu emprego? Por que é que 
eu, que não tenho nenhum envolvi-
mento quero tanto, por que eu sou 
tão contra as privatizações? Que que 
eu tenho de interesse por trás dis-
so? É legal quebrar esses mitos, que 
sempre as pessoas acham que você 
é contra a privatização para não 
perder a mamata. Por isso eu vou fa-
lar um pouquinho de quem ganha e 
quem perde com essas privatizações, 
falar um pouco do que está aconte-
cendo no mundo em relação a este 
processo de reestatização de várias 

empresas que foram privatizadas e 
por que deu tão errado no mundo, 
além de falar um pouco de conjun-
tura.

LV: Até que ponto podem chegar 
as privatizações se não houver 
uma mudança de paradigma na 
sociedade?

Eduardo: Do jeito que a gente está 
privatizando as coisas, daqui há pou-
cas décadas você vai ter bombas 
atômicas nas mãos de pessoas, de 
empresas privadas. Hoje, as maiores 
plataformas de negócios do mundo 
são privadas. Então, se o Youtube, o 
Facebook e o Google quiserem, des-
sa semana para a próxima, quebrar 
um terço da economia mundial, eles 
quebram. O perigo de você ir privati-
zando é, até que ponto você vai deixar 
na mão das pessoas e não do coletivo 
decisões que impactam na vida do co-
letivo. Então, esse exemplo da bomba 
atômica é extremo, mas até que ponto 
podemos chegar? Pode uma pessoa 
ter uma bomba atômica?

LV: Qual é o papel de uma em-
presa pública?

Eduardo: Uma empresa que é esta-
tal tem de cumprir uma função. Não 
adianta você ter uma empresa estatal 

que a única função é o lucro. Eu vejo 
o pessoal falar: “a Caixa Econômica 
Federal teve lucro recorde esse ano”. 
Não me disse nada. Lucro recorde 
como? Vendendo participações nos 
ativos que ela tinha? Vendendo as 
ações? Privatizando a sua divisão de 
seguros? Eu quero saber o seguinte: a 
gente tem uma população de 210 mi-
lhões de pessoas; dessas, dois terços 
ganham até 4 mil reais, no máximo, de 
renda familiar por mês; metade da po-
pulação brasileira tem uma renda mé-
dia de, mais ou menos 500 reais por 
mês. Eu quero saber o seguinte, essa 
população, que não tem acesso a cré-
dito barato,  que boa parte dela não é 
sequer bancarizada, quando ela con-
segue poupar um dinheirinho a Caixa 
está oferecendo crédito, está oportu-
nizando ela a se bancarizar, está ofe-
recendo educação financeira? Por que 
se ela estiver oferecendo isso de uma 
maneira exemplar, ela pode dar pre-
juízo que eu não me incomodo. Essa 
questão do quanto é lucrativo, ainda 
tem muita gente que pensa que, se 
dá prejuízo, tem que privatizar. Qual 
o sentido em ter uma empresa esta-
tal que dá prejuízo? Não! Eu vou falar 
o contrário! Qual o sentido ter uma 
empresa estatal que o único objetivo 
é dar lucro? Então vamos privatizar 
uma empresa estatal? Não! Vamos dar 
sentido para ela!

- Está agendada para o dia 10 de maio, próxima terça-feira, a primeira rodada de negociação 
do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT 2022/2023) dos trabalhadores da CEREJ.

Segunda rodada de negociação do ACT Nacional 2022 foi muito ruim

NOTAS CURTAS



CENTENÁRIO DE

POR QUE O 1° DE MAIO É DIA DO TRABALHADOR E DA 
TRABALHADORA EM MAIS DE 80 PAÍSES

No dia 1º de maio mais de 80 nações do mundo todo co-
memoram o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Curiosa-
mente, o país que foi palco para o trágico fato histórico que 
deu origem à data não está nessa lista.

O Brasil de Fato conta essa história, que começou em 
1884. Uma convenção dos sindicatos organizados dos Esta-
dos Unidos decidiu que se não houvesse empenho do poder 
público e das empresas para redução das jornadas exausti-
vas, a força de trabalho iria parar em todo o país.

O grupo estabeleceu uma data limite para que fossem cria-
das normas definindo o máximo de 8 horas diárias: 1º de 
maio de 1886. Quase dois anos depois do encontro, nada 
havia sido feito.

Frente à inação, trabalhadores e trabalhadoras tomaram 
as ruas de diversas cidades, em uma greve geral e manifes-
tações pacíficas. Centenas de milhares de pessoas partici-
param dos atos.

Quem estava nos protestos vinha de uma realidade desgas-
tante e desesperadora. O custo de vida era alto, os salários 
eram baixos, famílias se viam obrigadas a colocar crianças 
para trabalhar e era comum a existência de jornadas de 14 
horas ou mais nas fábricas. 

Em Chicago, importante centro industrial do período, o mo-
vimento não agradou os patrões e foi duramente reprimido 

pela polícia. Duas pessoas morreram em confrontos, o que 
levou manifestantes às ruas novamente, dois dias depois.

No dia 4 de maio seguinte, novas manifestações foram re-
alizadas, com presença massiva da polícia. Ao fim dos dis-
cursos de líderes trabalhistas e anarquistas, uma bomba foi 
lançada em meio a multidão, o que causou a morte de um 
policial.

Foi a deixa para que a violência se intensificasse e para 
que a imprensa e as classes mais abastadas iniciassem uma 
campanha de difamação do movimento trabalhista. 

Oito líderes anarquistas foram presos, sete condenados à 
forca e um condenado a 15 anos de prisão. A repressão não 
funcionou e a luta pela jornada de oito horas de trabalho só 
se intensificou depois disso.

Tanto, que no ano de 1889, a Federação Americana do Tra-
balho propôs à Internacional Socialista que o 1º de maio 
virasse uma data universal para debater a redução das jor-
nadas de trabalho e exigir mudanças. 

Nas décadas seguintes diversas nações da América, da Eu-
ropa, da Ásia e da África instituíram a data em lei. Nos Estados 
Unidos, no entanto, a efeméride foi esquecida e instituído o 
Dia do Trabalho para a primeira semana do mês de setembro. 

Edição: Rebeca Cavalcante

Data foi criada em lembrança a trabalhadores estadunidenses mortos durante manifestação 
pela redução de jornada

Por Nara Lacerda - Jornal Brasil de Fato

Gravura de 1886 reproduz o massacre de Chicago; fato histórico motivou a criação do 1° de maio - WikiCommons

Publicado originalmente em: https://www.brasildefato.com.br/2022/05/02/bdf-explica-por-que-o-1-de-maio-e-dia-do-trabalhador-e-da-trabalhadora-em-
-mais-de-80-paises


