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TRABALHADORES
ELETROBRAS: 4ª RODADA NÃO 
ATENDE A TRABALHADORES 
E TRABALHADORAS
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FRANK MAIA, PRESENTE!
JORNALISMO SINDICAL EM LUTO

partiu num domingo
a sua imensa alegria
num dia de semana
não caberia
embora a sua luz
em nenhum dia
se ofuscaria

o Frank era isto
um menino travesso
com seu lápis mágico 
atravessava o mundo

não dava sossego
para os hipócritas 
desnudava os idiotas
travestidos de sábios

em suas charges
sonhos também projetava 
acreditava numa vida
mais leve
num planeta
mais humano 

o homem feito
como se diz
era um guri
desses sonhadores
com suas bolinhas
de gude

o conheci muito jovem ainda
lá no Sinergia
quando chegava no sindicato 
irradiava energia

ilustrou por muitos anos 
o jornal Linha Viva 
nas suas estrelinhas 
tava lá o Frank destilando 
a sua inteligente ironia

foi tão cedo 
que desatino
o que são 55 anos 
para quem se sente um menino?

deixa estar que por aqui
seguiremos plantando
o seu imenso amor
vai continuar germinando

Poema do amigo e ex-dirigente sin-
dical Dinovaldo Gilioli, o Dino, em 
homenagem a Frank Maia
Foto: Reprodução/Instagram
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ESPECIAL FRANK MAIA

- Trabalhadores da Celesc em diversas regiões do estado questionam o motivo pelo qual a empresa se calou nos últimos meses sobre 
a proposta de home office. Em reuniões com os sindicatos da Intercel, no início do ano, foram feitas promessas de experiências 
piloto de teletrabalho em determinados setores. Isso, de fato, aconteceu? Em quais setores? Quais os resultados? Com o aumento 
dos casos de Covid-19 novamente deixando a população em alerta - e afastando trabalhadores por conta da contaminação - o 
teletrabalho seria uma proteção a quem fica exposto diariamente com 10, 20, 30 ou mais colegas fechados dentro de uma sala. Além 
disso, protegeria também aqueles e aquelas que se deslocam todos os dias em ônibus lotados de casa para o trabalho e vice-versa.

- O Sinergia participou de reunião na segunda-feira, dia 06, com o chefe do Departamento de Saúde e Segurança na Celesc. O 
sindicato cobrou mais proteção aos trabalhadores em relação ao aumento dos casos confirmados de Covid-19 e, também, que a 
empresa reforce a divulgação dos protocolos de afastamento em casos suspeitos, em casos de contato com positivados e em casos 
de confirmação de Covid-19, já que a categoria tem apresentado dúvidas reiteradas aos sindicatos sobre os procedimentos.

- A segunda rodada de negociação do Acordo Coletivo de Trabalho dos empregados da CEREJ ainda não tinha sido marcada até 
a finalização desta edição. A expectativa do Sinergia é que ocorra até a próxima semana.

- E quando a alta liderança de alguma empresa faz home office alguns dias na semana e se posiciona contra o home office para 
os trabalhadores? Se teletrabalho é bom, tem de valer para todos cujas funções se adequem.

NOTAS CURTAS

Arte deFrank esteve presente no cotidiano dos eletricitários catarinenses desde a primeira edição do Linha Viva

ELETROBRAS

RESULTADO DA 4ª RODADA DE NEGOCIAÇÃO NÃO ATENDE 
A TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA ELETROBRAS

Na última sexta-feira teve continuidade a 4ª rodada de 
negociação do ACT 2022/2024 entre o Coletivo Nacional dos 
Eletricitários (CNE) e a Eletrobras, interrompida na terça feira, dia 
31 de maio. O resultado da negociação, expresso na contraproposta 
apresentada pela empresa, foi decepcionante.

Considerando o momento vivido pela categoria eletricitária, com 
a insistência do governo para a privatização da Eletrobras e suas 
subsidiárias, esta negociação foi pautada por impasses intransponíveis, 
visto que a empresa insiste em inserir no ACT cláusula sobre demissão 
em massa e prioriza a retirada de direitos históricos da categoria.

Como já tem sido historicamente denunciado pelo CNE, a partir 
do golpe contra a presidenta Dilma Roussef, em 2016, a Direção 
da Eletrobras tem servido aos interesses privados. Não podemos 
esquecer que a representante dos interesses de um dos maiores 
acionistas privados da Eletrobras ocupa, já há algum tempo, cargo 
importante dentro da gestão da Empresa. Não é de surpreender, 
portanto, que o tom da negociação tenha sido o de facilitar a vida 
da gestão privada, caso o processo de privatização avance, com a 
retirada de  direitos e a redução do quadro de pessoal.

O CNE insistiu no processo de negociação, buscando uma solução 
que atendesse aos interesses da classe trabalhadora. No entanto, a 
intransigência da Eletrobras foi confirmada com a proposta apresentada.  
Além de não aceitar a proposta de firmar o Acordo com vigência de 
dois anos, a empresa trouxe uma proposta que continua inaceitável, 
visto que insiste em incluir cláusula de demissões, com alvo certeiro, 
que são os empregados aposentados, aposentáveis e anistiados. Por 
outro lado, propõe alterações na Cláusula de Quadro de Referência 
que incluem a redução do número de trabalhadores e a imediata 
exclusão dessa cláusula, no caso de a empresa ser capitalizada.

O CNE definiu em seu planejamento e reiterou na mesa de negociações 
que não aceitaria Acordo Coletivo com previsão de demissão de pessoal. 
Desta forma, a contraproposta final da Eletrobras está sendo avaliada 
dentro do Coletivo durante esta semana. A tendência é de que a proposta 
seja levada às assembleias, com indicativo de rejeição, e é possível que os 
encaminhamentos apontem para nova greve no setor elétrico nacional.  
Lembramos que o ACT está vigente por mais 30 dias, mediante 
prorrogação, até 30 de junho, e que é fundamental intensificar a 
mobilização para manutenção de nossos empregos e direitos.

No último domingo, dia 5, faleceu por problemas cardíacos, aos 55 anos, Frank 
Maia, chargista, jornalista, ilustrador, parceiro e amigo da classe trabalhadora. 
Frank teve longa relação com a categoria dos eletricitários, primeiramente através 
do Sinergia e, mais adiante, com os demais sindicatos da Intercel e da Intersul. Ele 
foi o autor do boneco Urbaninho, que ilustra as capas do jornal Linha Viva desde 
a sua primeira edição. Frank também desenhou e deixou sua marca registrada em 
outras inúmeras publicações dos sindicatos que representam os eletricitários em 
Santa Catarina. Suas artes mais recentes para a categoria ficaram registradas na 
capa da edição número 1500 do Linha Viva, em setembro de 2021, e na logo do 11° 
Congresso dos Empregados da Celesc, que aconteceu no final de maio.

Frank era uma referência no jornalismo catarinense: atuou em diversos jornais, 
revistas, sites, sindicatos, construiu logos, cartazes, folders, identidades visuais, 
entre outros – conforme consta na bio de suas redes sociais.

Gastão Cassel, jornalista que assinou a primeira edição do Linha Viva, em 1988, 
destaca que não há como contar a história do jornal e de outras tantas peças de 
comunicação das intersindicais eletricitárias, sem falar de Frank Maia: “antes mesmo 
das coisas se digitalizarem, nas primeiras edições do jornal, dia de fechamento de 
edição era dia de visita do Frank. Ele chegava com uma maletinha de madeira, 
repleta de lápis, penas, nanquins, retículas adesivas e papéis especiais”. O jornal, 
no início, era feito dentro do sindicato e distribuído apenas entre eletricitários 
da Grande Florianópolis. Gastão lembra que “sua chegada inundava o Sinergia de 
risos. Sempre trazia boas piadas que logo iam dando lugar a uma avaliação séria 
do material da edição. Aos poucos os sorrisos viravam introspecção, resmungos 
e, após algum silêncio, tínhamos uma charge maravilhosa, uma ilustração ou uma 
façanha do Urbaninho. E também voltavam os sorrisos, as piadas, a autoironia para 
encantar o ambiente”.

Frank era jornalista formado na UFSC, “por isso sua charge tinha o poder de síntese 
de reportagens inteiras. Ele sabia que a informação era o ingrediente essencial 
da boa charge e, por isso, era um leitor compulsivo de notícias. Frank desenhava 
jornalismo” – recorda o amigo e colega Gastão, que explica que “a presença do seu 
traço em muitos veículos da imprensa sindical não era um acaso, mas uma opção. 
Frank sempre se colocou ao lado dos trabalhadores e dos oprimidos. Misturava 
sarcasmo com uma fina sensibilidade para traçar imagens que levavam à reflexão, 
crítica e entendimento. Sínteses perfeitas com humor delicado. Frank desenhava 
resistência”.

Já para Silvia Medeiros, jornalista que atuou na CUT/SC e no Sintrasem, Frank tem 
um significado muito grande para os colegas que atuam na imprensa sindical: “ele 
teve seu primeiro registro de carteira assinada, ainda como estudante de Jornalismo, 
dentro de um sindicato, o Sindicato dos Bancários”. E depois disso, ainda conforme 
relato de Silvia, ele fez toda uma trajetória de contribuição com artes, design e 
sugestões de pautas para o movimento sindical: “foi uma escolha ele estar do lado da 
classe trabalhadora e da imprensa sindical. Por um bom tempo, ele também trabalhou 
na imprensa privada e foi perseguido pela sua posição. Foi dentro do movimento 
sindical que ele teve uma liberdade maior de criação”. Silvia também recorda que 
“foram através das artes do Frank que a gente conseguiu traduzir a luta da classe 
trabalhadora e levá-la para muito mais longe, através de um desenho, uma charge 
bem humorada, conversar, dialogar com os trabalhadores e explicar as diversas lutas 
do movimento sindical que vinham sendo feitas”. Silvia conclui, dizendo que Frank 
Maia “foi e é um gigante para todos nós que tivemos a honra de trabalhar com ele, 
que tivemos a honra de ter algum trabalho dele ilustrando nossos materiais. Ele se 
vai, mas deixa um legado excelente para a gente de contribuição e de exemplo de 
escolha. Frank Maia é um jornalista e um chargista que fez uma escolha de classe e 
essa escolha foi feita junto de todos nós, trabalhadores e trabalhadoras”.

Glauco Marques foi diretor de Imprensa do Sinergia e trabalhador da Eletrosul. 
Ele lembra do período que Frank chegou ao sindicato: "primeiro contratamos o 
jornalista Gastão [Cassel], depois a Rosangela [Bion de Assis] e o Frank, quando 
entrou, ainda era estudante de Jornalismo. Ele era um cara muito divertido, muito 
atento às coisas que estavam acontecendo e o humor dele era interessante, mordaz. 
As pessoas riam e só depois se davam conta das coisas que estavam rindo".

Nas redes sociais de amigos, leitores e colegas chargistas de todo o Brasil, nos 
jornais e também nas redes do próprio Frank é possível constatar o tamanho do 
artista: são centenas de mensagens enaltecendo seu trabalho, que permanecerá 
vivo no coração de todos que foram tocados pela arte de Frank. Obrigado, Frank, 
por compartilhar sua arte e seus talentos com a categoria dos eletricitários!

TRIBUNA LIVRE
BRASIL ACIMA DE TUDO, DEUS ACIMA DE TODOS?!
Por Carlos Alberto de Souza, trabalhador da CGT Eletrosul e diretor de Políticas Sindicais no Sinergia

O slogan muito usado pelo atual presidente, “Brasil acima 
de Tudo, Deus acima de Todos,” afinal de contas, quer dizer 
o quê? Será que o presidente usa este slogan para passar ao 
povo a imagem de um presidente que ama o nosso Brasil e 
que é uma pessoa preocupada com os preceitos religiosos? 
Mas que insanidade é esta? Entregar nossas empresas públicas 
a preço de banana para o capital especulativo que vai passar 
a controlar nossos rios, provocar aumento na conta de luz do 
povo Brasileiro, num processo cheio de irregularidades, isso é 
amar o Brasil?

E na parte do slogan onde afirma: “Deus acima de todos”, que 
cristão é esse que ao invés de agilizar a vacinação em massa do 
povo Brasileiro para a Covid-19, falava: “chega de frescura, de 
mimimi, isso é só uma gripezinha”. Infelizmente sua negligência 
ceifou a vida de mais de 600.000 Brasileiros e Brasileiras. 

Que cristão é esse que assiste às queimadas das nossas florestas 
sendo intensificadas, que não impede que os povos originários, os 

verdadeiros guardiões das florestas, sejam atacados em suas reservas 
indígenas por madeireiros e garimpeiros, e que se coloca como líder 
de um governo que faz de conta que nada está acontecendo?

Que cristão é este que assumiu um país em que o povo 
Brasileiro tinha saído do “Mapa da Fome", “segundo relatório 
global da FAO publicado em 2014", e agora deixa o povo 
literalmente na fila do osso ou em números cada vez maiores 
nos semáforos das ruas brasileiras pedindo esmolas?

Se os militares que ocupam diversos cargos no governo 
federal estavam pensando em melhorar sua imagem arranhada 
com o golpe de 1964, com certeza não foi desta vez.

Jesus avisou que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas 
para nos enganar. Por isso, precisamos ficar atentos para fazer 
distinção entre os verdadeiros homens de Deus e os falsos profetas.

"PS:" Não fiz este texto com um viés político e sim com um 
viés voltado para o lado espiritualista, coisa que o presidente 
está cada vez mais distante.

Charge de Frank publicada na edição n° 9, de 1988, do Linha Viva

Capa da edição n° 2 de Linha Viva com o boneco Urbaninho, mascote do jornal

Edição n° 1 do Linha Viva, com apresentação do personagem Urbaninho, criação de Frank
Frank ,  sua arte  e  nós

Por Rosangela Bion de Assis, jornalista e presidente da 
Cooperativa Comunicacional Sul

Nunca imaginei escrever esse texto. Sua partida na madrugada úmida de 5 
de junho, aos 55 anos, não estava no roteiro. No mês passado, te convidei para 
falar no JTT (Jornal das Trabalhadoras e Trabalhadores) das ilustrações e da 
capa do último livro do Rampinelli e você respondeu: ‘num tou lá essas coisas’. 
Mas a tal ‘nhaca’ em poucos dias te colocou na UTI e foi tudo muito rápido.

Eu conheci o Frank Maia, na primeira fase do curso de Jornalismo da 
UFSC, em março de 1986. Naqueles anos de tantas descobertas, você 
conseguiu me descrever numa arte como se pudesse ver meus pensamen-
tos. Desde então, não nos perdemos de vista.

Eram tempos de implantação e ampliação dos Departamentos de Im-
prensa nos sindicatos da Grande Florianópolis. Entrei no Sinergia (Sindi-
cato dos Eletricitários) em 1988. Gastão Cassel e eu fechávamos o sema-
nário Linha Viva. Sem internet, computador, celular ou fax (chegou dois 
anos depois), tínhamos que nos encontrar pra você saber a matéria que 
seria ilustrada, seguindo o tamanho traçado no diagrama. Hoje encon-
trei a pasta de arquivo com essas páginas bem amareladas, furadas pelas 
traças, pra confirmar tua presença. Encontrei também duas edições do 
Jornal da Greve Geral de 1991, em que jornalistas de diversas entidades 
fecharam três ou quatro edições unificadas. E você também estava lá.

Tuas ilustrações, charges, logos, projetos gráficos e artes foram parar 
nos materiais de muitas entidades sindicais e sociais, em publicações im-
pressas e virtuais, ao longo de mais de 30 anos. O processo de criação 
exigia muita transpiração, além da inspiração. Você materializava uma 
informação, um tema, uma ideia. Formas, cores e palavras concretizavam 
o encantamento que cativa, que choca, que comunica. Isadora Cardoso e 
Maurício Oliveira conseguiram fazer um lindo resgate no livro “Capa Dura 
Miolo Mole – uma viagem no Traço de Frank Maia.

Só no Sindprevs/SC (Sindicato dos servidores federais do INSS, Ministé-
rio da Saúde e Anvisa) você está presente em tudo o que o Departamento 
de Comunicação fez nesses 34 anos. O jornal Previsão completa, esse ano, 
33 anos de existência com tuas ilustrações e diversos projetos gráficos. 
Frank era um trabalhador a serviço da classe trabalhadora.

Além das labutas, continuávamos próximos na vida: casamentos, se-
parações, filho, filhas, suas meninas, um netinho, teu grande amor pela 
Patrícia, a grande insegurança que é ser remunerado pela produção, como 
autônomo. Hoje também te revi, no meu convite de casamento, em cane-
cas, camisetas, capas, convites de aniversário, sacolas, revistas, adesivos, 
cartazes, botons e muitos, muitos jornais. E ainda recordei tuas artes via-
jando nos ônibus, exposta em outdoors, carregadas nas passeatas. 

Em 2020, quase conseguimos te homenagear no 9º Café AntiColonial do 
Portal Desacato, mas a pandemia impossibilitou o encontro dos ‘Guerrilhei-
ros do Traço’. Quando a situação sanitária melhorou, em dezembro de 2021, 
você participou do encontro de fim de ano dos colunistas e colaboradores do 
Portal. Patrícia Bolsoni e Marcoliva tocaram pra gente, cantamos e, vacina-
dos, voltamos a nos abraçar. Montamos sanduíches, rimos, conversamos mui-
to e, quando a noite chegou, a gente não queria que aquele dia terminasse.

Amigo, vamos ter que continuar sem você. Ainda bem que você deixou 
tanto. A vida ficou mais leve e bela por onde você passou. Cada dia será 
menos difícil, eu sei, até chegar aquele em que essas lembranças só pro-
voquem sorrisos, tão grandes quanto o seu. 

Última capa de Frank para o Linha Viva: edição comemorativa n° 1500, de setembro/2021



CENTENÁRIO DE

Caro leitor, trago uma breve reflexão a respeito de um entre os 
muitos tipos de poluição que nós como sociedade geramos. De 
maneira geral, promovemos três tipos básicos de poluição: (i) a 
oriunda dos resíduos sólidos, como o lixo (reciclável e não reciclá-
vel); (ii) os efluentes (provenientes da urina, fezes ou de origem 
industrial) e; (iii) a poluição atmosférica (gerada pelo lançamento 
de gases na atmosfera). 

Neste artigo trataremos sobre os efluentes. Provavelmente você 
já ouviu falar a respeito de saneamento básico. Entretanto, saiba 
que o saneamento vai muito além da analogia que a maioria de nós 
fazemos, ligando diretamente com a palavra esgoto. O fato é que o 
saneamento abrange desde a distribuição de água tratada, ou seja, 
água de qualidade para o consumo e afazeres pessoais, até o pós-
-uso dessa água. Sim, após o uso da água que sai das torneiras em 
nossas casas, seja no chuveiro, na pia da cozinha e até na descarga 
do sanitário, ela passa a estar carregada de impurezas, como por 
exemplo óleos/graxa, coliformes fecais, entre outros. A essa água 
proveniente do pós-uso, damos o nome de efluente. Lembrando que 
os efluentes também podem ter origem industrial, como por exem-
plo, uma fábrica de calças jeans. Para que a calça tenha coloração, 
ela passa por um processo de tingimento. A água utilizada para 
tingir virou um efluente, carregada de substâncias químicas. 

É aí que começam os problemas. Os efluentes precisam ser tra-
tados para que sejam novamente encaminhados à natureza, pois 
não há como lançar estes efluentes diretamente nos rios, no solo 
ou no mar sem reduzir o índice de poluição que este possui. Hoje, 
para um efluente ser considerado apto a ser reconduzido para o 
meio ambiente, ele precisa “obedecer” a alguns parâmetros pré-es-
tabelecidos na Resolução 430/2011 do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente – CONAMA. Entretanto, esses parâmetros são considera-
dos aceitáveis, porém não ideais, ou seja, desde que determinado 
parâmetro se encontre dentro do pré-determinado na resolução, o 
efluente pode ser lançado. Isso implica em uma série de fatores, 
pois mesmo que um elemento químico esteja dentro do parâmetro 
estabelecido, ele ainda causa contaminação no corpo hídrico. E 
essa contaminação prejudica inúmeras atividades, como por exem-

plo, a maricultura. 
Santa Catarina hoje é o maior produtor de ostras e mariscos, 

abastecendo o Brasil todo. Ao parar a produção desses frutos do 
mar por questões de poluição das águas onde são cultivados, ime-
diatamente gera um impacto na economia do estado, bem como 
para as famílias que produzem, sem falar no turismo que também 
tem sua imagem manchada. Atualmente está sendo analisado um 
projeto para a construção de um emissário submarino que irá di-
recionar todo o esgoto do Sul da Ilha de Santa Catarina para o 
mar, mais precisamente na praia do Campeche. O projeto prevê 
que todo esgoto do Sul da Ilha seja direcionado para uma Estação 
de Tratamento de Esgoto – ETE no bairro Rio Tavares e, de lá, 
seja encaminhado por tubulação para o mar, há aproximadamente 
cinco quilômetros da costa. Nessa distância, a dinâmica das cor-
rentes vai trazer toda a pluma do efluente de volta para a praia, 
atingindo uma imensa área deste balneário, ou seja, tornando pro-
vavelmente a balneabilidade imprópria para banho, sem falar no 
impacto sobre a fauna e a flora marinha. 

Segundo dados da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária 
(Abes), Santa Catarina ocupa hoje o 2º lugar no ranking entre os 
piores estados em tratamento de esgoto do Brasil. Nesse sentido, 
por que não pensar em uma lei estadual para revisar e melhorar 
os parâmetros de lançamento de efluentes? Uma lei onde os pa-
râmetros sejam ideais/excelentes para lançamento dos efluentes, 
tanto nos rios quanto no mar, sem que haja risco de contaminação 
para os corpos hídricos que irão recebê-los e, consequentemente, 
para a fauna e flora ali existente, bem como para a saúde pública 
das pessoas? Lembrando que o meio ambiente é um bem comum a 
todos, a toda a sociedade, por isso temos o dever de cuidá-lo para 
nós mesmos e para as futuras gerações.

Se Santa Catarina realmente deseja ser um estado de excelência, 
precisamos redefinir padrões, seja criando uma lei estadual para 
que todo efluente a ser lançado, seja no rio ou no mar, possua pa-
râmetros realmente ideais/excelentes, sem que haja nenhum risco 
de contaminação para os corpos hídricos que irão recebê-los: fau-
na e flora ali existentes e a saúde das pessoas.

SEMANA DO MEIO AMBIENTE

SANEAMENTO BÁSICO EM SC: DO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA (DE QUALIDADE) AO 
TRATAMENTO DE EFLUENTES (REVISÃO/MELHORIA NOS PARÂMETROS DE LANÇAMENTO)

Por Rodrigo Brum Duarte, geólogo, especial para o Linha Viva


