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Encontros aconteceram na última semana na Grande Florianópolis e na região 
do Meio-Oeste catarinense
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INTERCEL E INTERSUL

FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DO SERVIÇO 
PÚBLICO É LANÇADA NA ALESC

EMPRESAS PÚBLICAS

- Na próxima segunda-feira, 16 de maio, acontece Audiência 
Pública no Congresso Nacional sobre o processo de privatização 
da Eletrobras. Já no dia 18, a partir das 13h, está programado um 
ato presencial em frente à sede do Tribunal de Contas da União, 
em Brasília, em defesa da Eletrobras Pública.

- Foi transferida para o dia 25 de maio a primeira rodada de 
negociação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT 2022/2023) dos 
empregados da CEREJ.

- Trabalhadores da Celesc reclamam de comida cara no prédio da 
Administração Central. Gasolina cara para sair para almoçar fora. 
E ainda são impedidos de trazerem marmita de casa e almoçar na 
copa do 5° andar (foto ao lado). O jeito é fazer greve de fome...

CGT ELETROSUL

TRIBUNA LIVRE
PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS: 
UMA AÇÃO ENTRE AMIGOS
Por Mauro Passos, ex-vereador por Florianópolis, ex-deputado 
federal por Santa Catarina e ex-dirigente do Sinergia

Nas últimas semanas o Tribunal de Con-
tas da União voltou a levantar suspeição 
sobre a privatização da Eletrobras. Na 
quarta-feira, 20 de abril, atos contra a pri-
vatização ocorreram em todo o país. Não 
se trata de mais um desdobramento da 
luta que começou no final da década de 
noventa, onde no mesmo palco da foto aci-
ma os trabalhadores da Eletrosul lutaram à 
exaustão para evitar que as usinas da em-
presa fossem vendidas. Duas décadas de-
pois, negócios mais ainda obscuros voltam 
a ameaçar o setor elétrico brasileiro.

A preocupação do TCU não é ideológica 
e nem contra o governo. Sua obrigação de 
ofício é proteger o bem público de even-
tuais danos patrimoniais. A origem do im-
passe está na desvalorização da Eletrobras 
para facilitar o interesse da oligarquia ami-
ga do poder. Salvo melhor juízo, por trás 
dos mal feitos e do açodamento em curso, 
está a figura do presidente da Câmara, Ar-
thur Lira, do Centrão. 

Em maio de 2021, mais precisamente dia 
22, o presidente da Câmara Federal come-
mora a guinada do governo que passa a 
apoiar alterações no texto da medida pro-
visória que trata da privatização da Ele-
trobras. O objetivo de Arthur Lira era de 
incorporar na MP 8GW de energia térmica 
a gás para as regiões Norte e Nordeste. À 
Câmara cabe legislar, não é função do pre-
sidente da Casa planejar o setor elétrico. 

O protagonismo de Arthur Lira no proces-
so logo chamou a atenção do setor. Não se 
tem gasodutos e nem usinas para atender 
um "jabuti" desse tamanho. Além do mais, 
no Nordeste, pelas boas condições de sol e 
vento, a energia produzida por essas fontes 

alternativas já asseguram a autossuficiên-
cia energética na região.  E Lira sabe disso.

Logo depois do envolvimento suspeito do 
presidente da Câmara, as notícias vincula-
das na grande mídia alertavam de que por 
trás dos "jabutis" estão interesses bilioná-
rios da oligarquia local. Por definição, são 
pessoas ligadas ao poder, que se utilizam 
dos seus relacionamentos para se beneficiar 
do Estado. O Tribunal de Contas da União 
passou a ouvir outros setores para formar 
opinião. Afinal, todo o cuidado é pouco: 
são 100 milhões de megawatt hora/ano de 
energia térmica a gás entrando na matriz 
energética do país, a um custo aproximado 
de 50 bilhões de dólares por ano.  

Para o ministro do TCU, Vital do Rêgo Fi-
lho, quem vai fazer a festa com a privatiza-
ção é o mercado financeiro. Até concordo, 
mas vou além. Quem vai fazer a festa são 
os amigos do poder que passarão a ter as-
segurada a compra de um bloco de energia 
elétrica a gás, maior do que a de Itaipu. Só 
que com o preço em dólar dez vezes maior.  
É minha velha tese se confirmando - estão 
dolarizando a energia. Se estiverem em dú-
vida, perguntem aos responsáveis. Um as-
sunto importantíssimo para o país precisa 
ser esclarecido. As eleições estão chegan-
do, a escolha é sua. 

PS - Alguém já ouviu falar em Carlos Sua-
rez, dono da Termogás? Segundo a Folha, a 
empresa controla a distribuição de gás em 
regiões não atendidas por gasodutos, como 
o DF, boa parte do Nordeste e a região Nor-
te. Foi um dos fundadores da OAS. É próxi-
mo de políticos do Centrão, especialmente 
do presidente da Câmara, Arthur Lira do PP/
AL. (Fonte: Folha de São Paulo, 5/4)

Os sindicatos da Intercel e 
da Intersul reuniram-se, sepa-
radamente, na última semana, 
para fazer o planejamento da 
próxima data-base da Celesc e 
da CGT Eletrosul. Os encontros 
também serviram para debater 
os rumos das lutas dos traba-
lhadores.

Na Intercel, o encontro co-
meçou com uma análise de 
conjuntura local, nacional e 
internacional, conduzida pelos 
companheiros José Álvaro Car-
doso, economista do DIEESE, 
Paulo Horn, Conselheiro Eleito 
pelos Trabalhadores da Celesc, 
e o deputado federal Pedro 
Uczai (PT). 

Os dirigentes dos sindica-
tos da Intercel de todo o es-
tado planejaram uma agenda 
de assembleias de construção 
e aprovação de pauta, carava-
na e sugestão de datas para 
negociação do próximo Acordo 
Coletivo de Trabalho na Celesc. 
O encontro também serviu para 

fazer a mudança da Coordena-
ção da entidade, do dirigente 
Lucio Silva, do Sintevi, para o 
dirigente Cleber Borges, do Sin-
tresc. A Secretaria da Intercel 
também passou do Sindinorte 
para o Sinergia.

Já o encontro da Intersul foi 
iniciado  com uma análise da 
conjuntura política mundial, 
perspectivas e reflexos no Bra-
sil, com o educador popular 

Emílio Gennari, acompanha-
do pela economista do DIEESE 
Cristina Vieceli e também com 
a contribuição nos debates do 
deputado federal Pedro Uczai. 
Ao final do planejamento, foram 
definidos os nomes dos dirigen-
tes sindicais que passaram a 
assumir funções estratégicas 
na Intersul, para que se dê 
continuidade na luta em defe-
sa dos direitos dos trabalhado-
res e em defesa da Eletrobras 
pública prestando serviços de 
qualidade ao povo brasileiro. 

O momento político pelo qual 
o país passa exige que traba-
lhadoras e trabalhadores se 
unam com os sindicatos  e mo-
vimentos sociais para lutar por 
seus direitos, seja participando 
das assembleias de construção 
de pauta e avaliação das lu-
tas, seja nas ruas, batalhando 
e manifestando contra as pri-
vatizações e ataques a direitos 
conquistados pela classe traba-
lhadora a duras penas.

Lançamento da Frente aconteceu na útima terça-feira, dia 10

NOTAS CURTAS

"O momento político pelo 
qual o país passa exige que 

trabalhadoras e trabalhadores 
se unam com os sindicatos e 

movimentos sociais para lutar por 
seus direitos, seja participando 
das assembleias de construção 
de pauta e avaliação das lutas, 

seja nas ruas, batalhando 
e manifestando contra as 
privatizações e ataques a 

direitos conquistados pela classe 
trabalhadora a duras penas"

Por iniciativa do deputado Fabiano da Luz (PT), foi 
instalada a Frente Parlamentar em Defesa do Servi-
ço Público na Assembleia Legislativa. Seu lançamento 
aconteceu na terça-feira, dia 10, no Plenário Deputado 
Paulo Stuart Wright do Parlamento catarinense. A medi-
da atende ao pedido de cerca de 30 entidades sindicais. 

"O nosso objetivo é retomar a pauta de debates sobre 
o serviço público em Santa Catarina e oferecer respaldo 
do Parlamento aos servidores e empresas públicas ca-
tarinenses. São trabalhadores e trabalhadoras que pre-
cisam do nosso apoio na luta pela garantia, manutenção 
e ampliação dos seus direitos e pela melhora das condi-
ções de trabalho, assegurando a prestação de serviços 
públicos de qualidade à comunidade", declarou o depu-
tado Fabiano, que vai coordenar a frente parlamentar.  

"No Brasil, acompanhamos as (de)reformas que vêm 
sendo realizadas e que até o momento prejudicam, pre-
carizam e destroem os direitos dos trabalhadores. Em 
Santa Catarina e no Parlamento Catarinense precisa-
mos ouvir as vozes de todos os servidores que, através 

de seus sindicatos, clamam por melhorias nas condições 
de trabalho para que possam prestar um serviço público 
de excelência e qualidade", argumentou o deputado.  

A frente visa implementar "políticas públicas que 
possam fortalecer o serviço público e as empresas pú-
blicas, gerar mais renda, emprego, combatendo as desi-
gualdades sociais e regionais que ainda são um retrato 
real de diversas regiões catarinenses".

No requerimento, Fabiano recordou que o governo ca-
tarinense, ao longo de sua história, constituiu empresas 
públicas que se tornaram indispensáveis e são referên-
cia à população, como a Celesc, Ceasa, Cepa, Ciasc, Ca-
san, Cidasc, Epagri.

"As empresas e os servidores públicos prestam rele-
vantes serviços para os catarinenses e cumprem im-
portante papel no desenvolvimento econômico e social 
catarinense. Para garantir um serviço público de quali-
dade, é preciso que tenhamos empresas públicas fortes 
e servidores públicos reconhecidos e valorizados”, en-
fatizou Fabiano. 

CELESC

INSCRIÇÕES ENCERRADAS PARA O 11° 
CONGRESSO DOS EMPREGADOS DA CELESC
Evento que acontece de 26 a 28 de maio teve 100% das vagas preenchidas

As inscrições de delegados para 
o 11° Congresso dos Empregados 
da Celesc encerraram na última 
semana de abril. Todos os sindica-
tos completaram as vagas destina-
das a cada base/região do estado.

A etapa seguinte, agora, é o en-
caminhamento dos nomes dos de-
legados para providências da dire-
toria da Celesc quanto a liberação 
do ponto dos empregados inscritos 
nos dias do Congresso - de 26 a 28 
de maio. Em seguida, os delegados 
receberão um e-mail confirmando 
a liberação - o que deve ocorrer 

nos próximos dias.
A programação do Congresso 

já está praticamente fechada. A 
abertura acontecerá na quinta-
-feira, dia 26, às 17h, no auditório 
do hotel Bourbon, em Joinville. No 
mesmo dia, às 19h, haverá palestra 
com o economista Eduardo Morei-
ra. No dia seguinte, novos paineis 
com o conselheiro eleito, Paulo 
Horn, o presidente da companhia, 
Cleicio Martins, e o professor Ade-
lir Stolf. Também na sexta-feira, 
haverá debates em grupos de tra-
balho. No dia 28, sábado pela ma-

nhã, a grande plenária para a re-
tirada de resoluções, encerrando 
assim o 11° Congresso. 

A hospedagem, alimentação e 
transporte serão bancados pelas 
entidades patrocinadoras. Quanto 
a logística de transporte, esta será 
realizada por cada sindicato da 
Intercel, por base de representa-
ção. Os deslocamentos realizados 
por quaisquer dos delegados, seja 
em veículo próprio ou locado, não 
autorizados pelos sindicatos, não 
terão seus custos cobertos pelo 
evento.

Nas fotos mais acima, registros do encontro da Intercel. Nas imagens debaixo, registros do encontro de Planejamento da Intersul



CENTENÁRIO DE

MAB INAUGURA REASSENTAMENTO NOSSA SENHORA 
DAS GRAÇAS, EM CURITIBANOS

O Movimento dos Atingidos por Barragens, MAB, inaugurou 
no último sábado, dia 7, o Reassentamento Nossa Senhora das 
Graças, em Curitibanos, na região serrana catarinense. O Si-
nergia prestigiou o ato junto a companheiras e companheiros 
de outros sindicatos e movimentos sociais, como o Sinte/SC 
e o Movimento Sem Terra. O bispo da Diocese de Lages, Dom 
Guilherme Werlang, MSF, e o deputado estadual Padre Pedro 
Baldissera (PT), também participaram e con-
duziram a mística do encontro.

As famílias reassentadas em Curitibanos 
foram atingidas pela construção da UHE São 
Roque, no Rio Canoas, e vinham travando 
uma luta de vários anos junto ao Grupo En-
gevix, responsável pela obra, para que tives-
sem seus direitos e reivindicações atendidos.

De acordo com Marisa Prado, natural de 
São José do Cerrito, uma das atingidas que 
conquistou o direito ao reassentamento, 
"este ato é um momento de confraternização, 
pois foi uma conquista coletiva de nove anos de lutas. Graças 
a Deus a gente conseguiu, estamos aqui com nossas casas e 
nossas famílias, mas continuamos na luta".

Já Pedro Melchior, membro da Coordenação Nacional do 
MAB, lembrou que "são mais de dez anos de história de cons-
trução dessa barragem, e foram feitas muitas lutas e muita or-
ganização para que os atingidos pudessem conquistar os seus 
direitos de reassentamento e indenizações. E, nesse momento, 
a barragem está fechando um lago, e ainda há muitos proble-
mas no entorno deste processo, muitas pendências a serem 

resolvidas. E o MAB está articulado com a Plataforma Operária 
e Camponesa para Água e Energia (POCAE), junto com outros 
movimentos sociais e realizamos este ato de comemoração 
desse reassentamento, que é uma grande conquista, que vai 
melhorar a vida das famílias atingidas por essa barragem". 

Mario Jorge Maia, o Marinho, Coordenador Geral do Sinergia, 
explicou que "desde os anos 80, o Sinergia tem sido parceiro 

de lutas do MAB", e que "a luta por direitos 
dos trabalhadores eletricitários é tão impor-
tante quanto a luta dos trabalhadores do 
campo que são expulsos da sua terra para 
a construção das barragens". Marinho tam-
bém explicou no ato que "o preço da luz, de 
fato, é muito alto e gera muito lucro, mas 
que esse lucro alto não vai para o bolso dos 
trabalhadores eletricitários". E que "as em-
presas de energia públicas nem sempre fa-
zem seu trabalho da forma mais exemplar, 
mas, ainda assim, fazem um trabalho muito 

melhor, respeitando mais as comunidades do que as empresas 
privadas". Marinho, por fim, elogiou a atuação do MAB, pelas 
lutas e pelos estudos que fazem no campo da energia.

A área inaugurada no último sábado teve a sua delimitação 
de terras iniciada em outubro passado. As doze famílias re-
assentadas definiram, a partir dessa conquista, as áreas de 
plantio, casas e galpões, que foram construídos através de 
mutirões coletivos. O trabalho coletivo gerou economia e pos-
sibilitou que as casas, que seriam construídas de madeira, fos-
sem feitas de alvenaria.

Sinergia participou do ato no último sábado, 7 de maio, na região serrana catarinense

"São mais de dez anos 
de história de construção 
dessa barragem, e foram 

feitas muitas lutas e muita 
organização para que 
os atingidos pudessem 

conquistar os seus direitos 
de reassentamento e 

indenizações"


