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TRABALHADORES
18/05: DIA NACIONAL DE COMBATE À 
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES leia na pg. 4

RESISTIR ATÉ VENCER!

JULGAMENTO DO PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO DA 

ELETROBRAS ACONTECE NESTA SEMANA NO TCU

SINDICATOS DA INTERCEL FAZEM 
CONCENTRAÇÕES NAS BASES 
PARA DESFAZER CONFUSÃO DA 
DIRETORIA DA CELESC SOBRE 
PLANO DE SAÚDE

leia na pg. 2



Sindicatos da Intercel percorrem as bases para esclarecer confusão que 
diretoria da Celesc fez sobre proposta de mudanças no Plano de Saúde

NÃO EXISTE ALMOÇO GRÁTIS!
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CELESC

SEMANA DE MOBILIZAÇÃO E LUTA EM 
DEFESA DA ELETROBRAS PÚBLICA

ELETROBRAS

- Não esqueça: o 11° Congresso dos Empregados da Celesc acontece na próxima semana, de 26 a 28 de maio, 
em Joinville. Informe-se com os sindicatos da Intercel sobre a forma de transporte até o local do evento.

CGT ELETROSUL

TRIBUNA LIVRE
TRABALHO REMOTO E PRODUTIVIDADE: 
UMA RELAÇÃO QUE DEU CERTO!
Por Cristiano dos Passos, trabalhador da Celesc desde 2004

Entre março de 2020 e dezembro de 2021, mo-
tivados por um evento negativo, tivemos que nos 
adaptar a uma nova forma de trabalhar, longe dos 
colegas, das salas cheias, dos papos diários no cor-
redor, das reuniões etc. Num primeiro momento, 
tudo parecia estranho e complexo demais, mas em 
alguns dias os trabalhadores da área de tecnologia 
já tinham tudo preparado para o trabalho remoto de 
uma empresa gigante, com mais de 3 mil emprega-
dos espalhados pelo Estado de SC. Além disso, em 
algumas semanas, os trabalhadores de outras áreas 
já haviam dominado a tecnologia do home office e 
o trabalho seguiu sem interrupções. Aos poucos, as 
reuniões voltaram via Teams, as assinaturas eletrô-
nicas rapidamente foram criadas e os impressos fo-
ram substituídos por arquivos digitais. 

Apesar das mudanças, tudo funcionou perfeita-
mente. Graças ao trabalho de muita gente, entre 
empregados próprios e terceirizados e gerentes, a 
empresa não parou um segundo sequer! É verdade 
que alguns trabalhadores mantiveram sua rotina 
presencial em virtude das especificidades das suas 
funções, mas os trabalhos administrativos puderam 
ser feitos exclusivamente a distância – e a empresa 
continuou indo muito bem, obrigado. Tivemos lucro 
recorde, recebemos prêmios nacionais em virtude 
da alta qualidade dos serviços públicos prestados 
e soubemos que houve uma economia significativa 
por parte da empresa. Os problemas da economia, 
que já davam seus primeiros sinais desde 2020 e 
afetaram uma boa parte da cadeia produtiva do 
Estado e do país, não atingiram a companhia, feliz-
mente, impactando positivamente até na PLR.

Além disso, nas conversas com os colegas, foi 
possível perceber que houve um ganho gigantes-
co em termos de bem-estar entre os trabalhadores. 
Muitos estavam felizes por não precisarem mais fi-
car longe de seus filhos na hora do café da manhã 
ou do almoço, outros puderam economizar muito 
em gastos com alimentação (afinal, comer em casa 
é bem mais barato e saudável!), transporte (os com-
bustíveis aumentaram muito nesse período e conti-
nuam aumentando!), vestuário e até medicamentos, 
considerando a melhora na saúde física (para quem 
praticou exercícios com mais regularidade) e men-
tal. Nesse último aspecto, tivemos o maior ganho: 
sem o estresse do trânsito, sem a necessidade de 
ter que acordar tão cedo, com menos gastos e com 
maior flexibilidade para dividir suas funções pro-
fissionais com as atribuições domésticas, além da 

maior convivência com a família, entre outros as-
pectos, pudemos realmente estabelecer uma rela-
ção diferente com o trabalho, mais saudável e feliz, 
algo que não imaginávamos ser possível há alguns 
anos. Até mesmo nossa produtividade cresceu e 
conseguíamos dar conta de tarefas e reuniões de 
forma mais concentrada e eficiente.

Porém, a partir de janeiro de 2022, embora tanto 
se tenha falado em “Novo Normal” e muito se te-
nha prometido em termos de inovação nas relações 
de trabalho, voltamos ao velho normal de sempre. 
Os impactos negativos foram (e ainda são!) muito 
fortes: ansiedade e depressão voltaram a dominar 
os relatos dos colegas, estresse por conta do trân-
sito e das cobranças rígidas de ponto, preocupação 
com o aumento dos gastos com alimentação e com-
bustível, além da perda diária de cerca de duas a 
três horas a mais em função do trabalho presencial, 
gerando uma desmotivação perceptível no dia a 
dia. Se o trabalho havia se integrado perfeitamen-
te à vida durante 2020 e 2021, agora o presencial 
voltou como um grande estorvo para muita gente, 
gerando consequências negativas tanto para a em-
presa quanto para os empregados, pois certamente 
haverá um aumento no absenteísmo por conta dos 
atestados, pedidos de demissão por parte dos mais 
jovens, que buscarão oportunidades em empresas 
mais flexíveis, bem como queda de produtividade e 
diminuição do bem-estar. 

Embora a empresa venha prometendo trazer 
uma proposta de trabalho remoto híbrido desde o 
ano passado, até agora o que se viu foi a posterga-
ção infinita do prazo e a falta absoluta de comu-
nicação acerca da questão, levando boa parte dos 
empregados a perderem as esperanças de que algo 
possa ser feito sem a interferência dos sindicatos. 
No fim das contas, é a empresa que perde uma 
oportunidade excelente de se antecipar e oferecer 
uma modalidade de trabalho eficiente, inovadora e 
produtiva, com grandes chances de gerar impac-
tos positivos no bem-estar geral de empregados e 
familiares e consequências bem-vindas até mesmo 
para o trânsito e o meio ambiente das maiores ci-
dades do Estado, indo ao encontro dos valores que 
a empresa diz praticar e defender. Afinal, se fomos 
tão felizes no casamento do trabalho remoto com 
a produtividade e o bem-estar dos empregados, por 
que não viabilizar ao menos uma forma híbrida de 
trabalho que possa agradar a todas as partes en-
volvidas? Ainda aguardamos respostas...

“Não existe almoço grátis”, “quando 
a esmola é demais, o santo descon-
fia”, “nem tudo o que reluz é ouro”: 
estas foram algumas das expressões 
que dirigentes da Intercel receberam 
da categoria via whats app no dia 3 
de maio, quando a direção da Celesc 
enviou para os trabalhadores a histó-
ria em quadrinhos contando sobre “a 
chegada de um novo plano de saúde”, 
com dezenas de benefícios e custo 
de apenas um real.

Os sindicatos estranharam a mani-
festação da empresa e a cobrança da 
diretoria para que o plano logo fosse 
aprovado, numa pressa jamais vista 
em qualquer negociação. A grande 
verdade é que ainda não havia “a 
chegada de um novo plano de saúde". 
Sindicatos da Intercel ainda estavam 
em fase de negociação com a dire-
toria da Celesc e ainda havia vários 
pontos divergentes e dúvidas a se-
rem elucidadas.

Uma vez que os sindicatos atuam 
para defender os direitos da catego-
ria, a Intercel logo se reuniu com seu 
corpo jurídico e com sua assessoria 
econômica e fez a análise, cláusula 
a cláusula, de maneira minuciosa, 
tentando encontrar pontos que po-
deriam "colocar água no chopp" dos 
trabalhadores num futuro próximo. 
De fato, ainda existiam brechas que 
poderiam ser cruciais na manuten-

ção e sobrevivência do plano de saú-
de a médio prazo.

Feita essa análise, a Intercel pe-
diu nova reunião com representan-
tes da diretoria da Celesc. A reunião 
aconteceu na terça-feira da semana 
passada, dia 10, conforme Boletim 
da Intercel 178 divulgado por e-mail 
a toda a categoria. Na reunião, a re-
presentação da direção da empresa 
mostrou-se surpresa e não soube 
responder pontos chave da propos-
ta de texto enviada para a Intercel, 

como, por exemplo, as garantias de 
que os aportes financeiros seriam su-
ficientes ou garantiriam, em 24 anos, 
a sobrevivência do plano. 

Outros pontos periféricos também 
foram discutidos, sem respostas pre-
cisas, o que indica que a proposta 
divulgada aos trabalhadores pela 
empresa era inconsistente. Os sin-
dicatos da Intercel não podem levar 
para apreciação da categoria uma 
proposta de nova modalidade de 
plano de saúde sem garantias. Não 
podem levar para aprovação em as-
sembleia uma proposta em que res-

tem dúvidas de dirigentes sindicais e, 
pior ainda, dos próprios representan-
tes da diretoria da Celesc.

Os sindicatos têm consciência da 
necessidade urgente de uma nova 
modalidade de plano de saúde que 
seja viável para os novos trabalhado-
res, especialmente aqueles e aque-
las admitidos após 2017. Mas não se 
pode, nessa tentativa de afobação 
promovida pela direção da Celesc 
por meio da história em quadrinhos e 
“do conto da carochinha”, “colocar o 
carro na frente dos bois” e levar para 
aprovação uma modalidade que pode 
acabar com o plano de saúde de toda 
uma categoria,  o que envolve não 
apenas trabalhadores novos, mas 
também os com mais tempo de casa 
e até mesmo aqueles e aquelas que 
já estão aposentados. Os sindicatos 
têm responsabilidade com toda a ca-
tegoria pois, ao contrário da diretoria 
da Celesc, são perenes, permanecem 
independente de mudanças de go-
verno.

Nos últimos dias, os sindicatos 
da Intercel percorreram as bases e 
dialogaram sobre esses entraves na 
negociação sobre a nova modalidade 
de plano de saúde da Celesc. A ca-
tegoria compreendeu que “apressado 
come cru” e que “não existe rosa sem 
espinho”. Fique atento(a) as cenas 
dos próximos capítulos!

Dirigentes da Intersul passam a semana em Brasília lutando contra o 
processo de privatização

NOTAS CURTAS

"De fato, ainda existiam 
brechas que poderiam ser 
cruciais na manutenção e 
sobrevivência do plano de 

saúde a médio prazo"

Dirigentes dos sindicatos da Intersul estão desde o 
início desta semana na Capital Federal participando de 
diversos atos em defesa da manutenção da Eletrobras 
Pública. Na segunda-feira, dia 16, por exemplo, o sindica-
lista Tiago Vergara, coordenador de articulação política 
da Intersul, compôs a mesa da audiência pública realiza-
da na Câmara Federal para debater o processo de privati-
zação (foto de capa desta edição). Ele resgatou a luta de 
muitos anos do Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE) 
em defesa de trabalhadores e da Eletrobras Pública. A 
audiência foi convocada pelos deputados federais do PT 
Pedro Uczai (SC) e Erika Kokay (DF), através da Comissão 
de Legislação Participativa. Já o representante do CNE, 
Ikaro Chaves, acrescentou na audiência novas denúncias 
de irregularidades no processo de privatização.

Na terça-feira pela manhã, os dirigentes presentes em 
Brasília participaram da reunião prévia de organização 
para a terceira rodada de negociação do ACT Nacional 
com a Eletrobras. A negociação aconteceu na tarde de 

terça-feira, na sede da Eletronorte. Concomitante à reu-
nião de preparação para a negociação, aconteceu outra 
audiência pública na Câmara dos Deputados, dessa vez, 
na Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Pú-
blico.

Para o dia 18 de maio, dia do anúncio do voto do Minis-
tro Vital do Rego, do Tribunal de Contas da União, sobre 
a lisura do processo de entrega da estatal para o capi-
tal privado, o CNE e a coordenação da campanha Salve a 
Energia programaram um ato em frente ao prédio do TCU, 
contando com a participação de mais de 700 pessoas, 
trabalhadores e dirigentes sindicais de todo o Brasil.

O voto do ministro Vital do Rego poderia influenciar os 
demais ministros do órgão a impedir a entrega da estatal 
a preço de banana. Até o fim desta edição, o julgamento 
ainda não havia iniciado. Independentemente do resulta-
do, o CNE seguirá mobilizado na defesa dos empregos, da 
soberania nacional e programará novos atos pela manu-
tenção da Eletrobras Pública.

ELETROBRAS

GOVERNO VOLTA A PRESSIONAR TCU PARA 
ENTREGAR ELETROBRAS AO MERCADO
Julgamento do processo estava marcado para acontecer ontem, dia 18, no TCU

Na segunda-feira, dia 16, a Eletro-
bras divulgou resultados do balanço 
do 1º trimestre de 2022. A estatal 
lucrou R$ 2,7 bi no período, elevação 
de 70% em relação ao 1º tri de 2021. 
A empresa também divulgou redução 
do endividamento e registrou R$ 15 
bilhões em caixa. Nada disso é novida-
de. Trabalhadores da Eletrobras e suas 
subsidiárias têm conduzido a estatal a 
sucessivos lucros bilionários. Mas, se 
a empresa dá lucros sucessivos, tem 
endividamento baixo, dinheiro caixa 
e está pronta para investir, por que a 
insistência em privatizar? A resposta 
não é coerente, mas é simples: agentes 
públicos defendendo interesses priva-
dos. É a velha máxima da porta girató-
ria do mercado assumindo cargos no 
governo e voltando ao mercado.

O mais recente elemento deste dado 
viciado é Adolfo Sachsida, ex-assessor 
de Paulo Guedes no Ministério da Eco-
nomia, da turma dos 'chicago boys', caiu 
de paraquedas no Ministério de Minas 
e Energia. Mal chegou, já falou em pri-

vatizar PPSA, Petrobras e Eletrobras. 
Sachsida substituiu o Almirante Bento 
Albuquerque, que foi o último fritado 
publicamente para justificar a vitimi-
zação de Bolsonaro sobre o aumento 
desenfreado da política de Preço de 
Paridade Internacional nos combustí-
veis da Petrobras. A mudança recente 
de presidentes da Petrobras escancara 
que, de nada adianta mudar cabeças, 
se não muda a política de liberaliza-
ção de preços que pune a população, o 
consumidor, o orçamento das famílias.

E é exatamente isso que estão fa-
zendo agora na Eletrobras. Seria o 
que no famoso bordão de um co-
mercial nos anos 80 se chamava de 
“efeito orloff”: “eu sou você amanhã”. 
Explicamos: a política de preços de-
senfreada da Petrobras que hoje as-
sola os consumidores e é combatida 
de forma hipócrita pelo governo, é 
muito similar com efeito do preço 
da energia depois de uma eventual 
privatização da Eletrobras amanhã. 
A descotização das 22 hidrelétricas 

impostas na privatização vai elevar o 
MWh de R$ 80,00 para R$ 250,00. E 
depois (naturalmente) o governo vai 
dizer que não sabia, que é refém, que 
precisa mudar ministros, presidentes 
de estatais…

Estamos nas últimas semanas pos-
síveis de se realizar a privatização 
da Eletrobras em 2022. A imprensa 
já anuncia que grupos econômicos 
como Grupo 3G (Lehmann), ITAUSA, 
Fundo Soberano de Cingapura e Fun-
dos de Pensão Canadenses pressio-
nam o governo para que a venda da 
Eletrobras saia ainda este ano.

E, para isso acontecer, era preciso 
que os Ministros do TCU aprovassem 
a segunda etapa do acórdão da mode-
lagem da privatização da Eletrobras. 
Para isso, Adolfo Sachsida fez pres-
são ostensiva aos Ministros na mí-
dia e nos bastidores do Tribunal sem 
nenhum respeito ou algum caráter 
institucional. Jagunços do mercado 
correm para privatizar a Eletrobras 
de qualquer jeito, custe o que custar.

Nas imagens acima, concentrações de sindicatos da Intercel com trabalhadores nas bases Criciúma e Palhoça

Nas imagens abaixo, concentrações de sindicatos da Intercel com trabalhadores nas bases Mafra e Joinville



CENTENÁRIO DE18 DE MAIO: RELEMBRAR, DEBATER E SABER COMO DENUNCIAR
O dia 18 de maio é lembrado todos os anos pela morte da 

menina Araceli, em Vitória/ES, no ano de 1973. A garota 
tinha apenas 8 anos de idade e foi violentada, abusada e 
assassinada. Foi um crime brutal que chocou o país na-
quele ano.

Outros crimes semelhantes, de abuso e exploração se-
xual de crianças e adolescentes, infelizmente acontecem 
diariamente nas nossas cidades, nos nossos bairros e nas 
proximidades de nossas casas. 

Diversas entidades de defesa de direitos de crianças e 
adolescentes nos convidam a debater nesta data sobre 
este tema, a dialogar sobre as inúmeras consequências 
dessa violência na vida dos menores, a conversar e ouvir 
as crianças e, principalmente, sobre as formas de denun-
ciar os casos suspeitos.

É fundamental que pais, mães e responsáveis pelas 
crianças e adolescentes conversem sobre o corpo, sobre 

aquilo que é ou não é permitido. É necessário que nós, 
adultos, estejamos atentos e dispostos a ouvir e a tirar 
dúvidas quando crianças mudam repentinamente de com-
portamento e passam a demonstrar atitudes diferentes. A 
ajuda de profissionais, como psicólogos, pode ser muito 
bem vinda em diversos casos.

Observar o comportamento de crianças na vizinhança, 
ficar atento a movimentações estranhas em beiras de ro-
dovias e em lugares onde menores de idade não deveriam 
estar também devem ser tarefas nossas diárias.

Mais do que observar, precisamos saber como denunciar 
diante de um caso supeito: o Disque 100 é um canal de de-
núncias anônimo, gratuito e que funciona 24h. Você tam-
bém pode acionar o Conselho Tutelar de sua cidade ou a 
Polícia Militar, através do número 190.

Não seja omisso/omissa! Sua ação pode salvar a vida de 
uma criança!


