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DESDE 1988 AO LADO DOS TRABALHADORES

Para fugir da recessão, 
políticas públicas

Os seis (6) maiores investimentos privados no setor elétrico brasileiro 
nos últimos 10 anos  – da ordem de R$ 30 bilhões –  foram viablizados 
com a contribuição do BNDES e com a participação de empresas do grupo 
Eletrobras (Furnas, Chesf, Eletronorte, Eletrosul, entre outras). Os dados 
são do Banco Mundial.

Ou seja: as estatais são um instrumento de política pública im-
portante e de estímulo ao próprio investimento privado. E este é um 
aspecto crucial das empresas estatais: por em funcionamento uma 
política econômica, capaz de reverter ou atenuar cenários recessivos, 
como o atual. As estatais, como a Eletrobras e bancos públicos, sus-
tentaram de forma decisiva a economia brasileira no período que se 
seguiu à crise internacional de 2008. 

Em banho-maria

Mais um tempo na luta contra 
incorporação da Eletrosul

No dia 13 de novembro foi re-
alizado o julgamento do Agravo 
interposto pela Eletrobras/Eletro-
sul/CGTEE contra a decisão do 
Juiz da 2ª Vara Federal de Floria-
nópolis que mandou suspender a 
assembleia de acionista que apro-
varia a incorporação da Eletrosul 
pela CGTEE. 

O Julgamento do Agravo foi in-
terrompido pelo pedido de vistas 
do Desembargador Federal Cân-
dido Leal Júnior. Assim, o julga-
mento do Agravo só deverá se dar 
na última sessão do TRF4, marca-
da para dezembro ou na primeira 

sessão de 2020.
Com isso, ainda estão suspensos 

os atos societários que possibilita-
riam a incorporação da Eletrosul pela 
CGTEE.

No julgamento, houve a sustenta-
ção oral por parte da Eletrobras atra-
vés de sua advogada  e também pelo 
advogado da Intersul para o caso, Dr. 
Anselmo da Silva Livramento Macha-
do.

Anselmo destaca que essa foi 
uma vitória importante pois mantém 
suspensa a incorporação. “Agora 
deveremos esperar o término do Jul-
gamento”. Depois disso o Juiz da 2ª 

Vara Federal deverá determinar de 
que forma será contado o prazo dos 
60 dias para a análise e suspensão 
da Assembleia de incorporação. 

Histórico - A decisão do juiz na 
data de 28 de agosto de 2019, sus-
pendeu a AGE convocada para dali a 
dois dias (30/08/19). Logo depois, em 
29 de agosto, a Holding Eletrobras 
e suas controladas (Eletrosul e CG-
TEE), recorreram ao TRF da 4ª Re-
gião tentando suspender a decisão 
que acabou sendo mantida pela De-
sembargadora Federal Vivian Panta-
leão Caminha. 

Com a decisão do TRF4, a as-
sembleia foi suspensa e mantida a 
decisão do Juiz que determinou a 
suspensão - pelo prazo de 60 dias a 
contar da entrega (por parte da Ele-
trobras), de todos os documentos ne-
cessários a análise da incorporação. 
No julgamento do Agravo, a Relatora, 
Desembargadora Federal Vivian Ca-
minha, manteve sua decisão liminar 
no sentido de manter a suspensão 
dos atos societários, mas determinou 
que o Juiz da 2ª Vara Federal de Flo-
rianópolis determine o prazo inicial da 
contagem dos 60 dias para análise 
documental por parte da Intersul.
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Na semana passada parte da direção da Intersul/Intercel, em 
ação da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional, 
esteve na Câmara de Vereadores de Concórdia, debatendo a impor-
tância econômica das empresas e setores públicos para o município 
e para o povo brasileiro. A Intersul/Intercel foi recebida por todos os 
13 vereadores e vereadoras, que acolheram a possibilidade de uma 
audiência pública e moção de repúdio ao processo de destruição do 
estado brasileiro promovido pelo governo federal. Também foi con-
versado sobre o processo de desmonte da CELESC em Concórdia e 
demais municípios catarinenses.

Pinto Júnior, 
o presidente da 
Eletrobras con-
tou na semana 
passada que a 
privatização da 
empresa vai fa-
zer a conta de 
luz baixar. Não 
explicou como 
vai ser isto. Mas 
o que se sabe, é 
que  nos últimos 
cinco anos a ta-
rifa aumentou 
mais de 90% (O 
Globo , 21/05/19, dados da própria 
Aneel (Agência Nacional de Energia 
Elétrica) a mesma agência que cal-
culou que a tarifa média nominal de 
energia elétrica sofreu um aumento 
de 230% nos últimos 18 anos, fren-
te a uma elevação de 189% do IPCA 
(Índice de Preços ao Consumidor Am-
plo), que representa a inflação oficial 
medida pelo governo, no mesmo perí-
odo, ou seja 41%. O que ninguém se 
dá conta é que desde a década de 90 
o setor elétrico vem sofrendo com as 
privatizações. Hoje a Eletrobras tem 
apenas 31% da geração de energia 
do país (mesmo assim detém 52% da 
água armazenada nos reservatórios 
do pais) e 64% do total de linhas de 
transmissão (70 mil quilômetros). O 
pior aconteceu com o setor de distri-
buição que hoje é 80% privado. 

O que diria o consumidor brasileiro 
ao saber que a energia vendida hoje 
pelas estatais custa R$ 60 megawat-
ts/hora e que é vendida pelas priva-
das no mercado livre a R$ 200 ou R$ 
300 o megawatt/hora.

Com base em tudo isto dá para 
dizer que com a privatização da Ele-

“A conta vai baixar” é a 
última de Pinto Jr

trobras, as tarifas vão 
explodir. “Ao menos 
20% de saída” diz  ex-
-diretor-presidente da 
Agência Nacional de 
Águas (ANA), Vicen-
te Andreu que alerta 
ainda para a “insegu-
rança hídrica e inse-
gurança energética” 
decorrente de deixar 
nas mãos do mercado 
52% dos nosso recur-
sos hídricos.

Um exemplo para 
ilustrar, dos muitos 

existentes pelo Brasil afora sobre 
este descalabro, aceito ainda passi-
vamente pela sociedade brasileira, é 
o caso da Companhia Energética de 
Pernambuco – CELPE. Segundo ação 
recentemente ajuizada contra estes 
aumentos abusivos na tarifa elétrica, 
desde sua privatização no ano 2000, 
há 17 anos, a tarifa teve um reajus-
te de 195,46%, para uma inflação 
correspondente neste período de 
115,21%. Ou seja, as tarifas aumen-
taram 80,25% acima da inflação.

O exemplo da CELPE não é muito 
diferente do que ocorre com outras 
distribuidoras que foram privatiza-
das. Em Roraima, o aumento foi de 
38%, em Rondônia 25%, no Acre 
21%, no Amazonas 14,9% e o Piauí 
12%. Além desses estados, Goiás 
vem sofrendo com reajustes nos últi-
mos dois anos, após a Enel Goiás ser 
privatizada. O valor da tarifa subiu 
40% e a população tem ficado sem 
energia elétrica, em média, 26 ho-
ras por ano contra 13 horas de limite 
que a Anel considera um serviço ‘sa-
tisfatório’ para aquele estado.

Empresários pagarão menos 
impostos, mas trabalhador (até o 
desempregado) vai pagar mais

Programa Verde Amarelo

Com o discurso de “menos direi-
tos, mais trabalho”, governo diminui 
FGTS a ser recebido, libera trabalho 
aos domingos, tira cobrança do INSS 
das empresas e passa a conta para o 
trabalhador desempregado  

A Medida Provisória (MP) nº 
905/2019, que cria a carteira “Verde 
amarela”, entre outras medidas que 
prejudicam os trabalhadores e traba-
lhadoras,  não vai gerar 1,8 milhão de  
empregos como diz o governo nem 
melhorar a vida dos trabalhadores e 
trabalhadoras.

O principal item da MP é a criação 
da carteira “verde amarela” que tem a 
finalidade de gerar empregos para jo-
vens de 18 a 29 anos, com salários no 
valor máximo de um salário mínimo e 
meio (R$ 1.497,00).

Os jovens contratados via carteira 
verde e amarela receberão valor me-
nor de Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS) se forem demitidos 

sem justa causa.
 Os empregadores que adotarem o pro-

grama também não precisarão pagar a 
contribuição patronal para o Instituto Na-
cional do Seguro Social (INSS) de 20% so-
bre a folha, além das alíquotas do Sistema 
S (Sebrae, Senai, Sesc, Sescoop, Sest, 
Senat e Senar ) e  do salário-educação.

Com o Programa Verde e Amarelo, os 
empresários deixarão de pagar cerca de 
34% em tributos. 

A redução da arrecadação cairá nas 

costas do trabalhador desempregado: 
o governo decidiu cobrar 7,5% de alí-
quota para o INSS do valor do seguro-
-desemprego.

Os eletricitários foram atingidos tam-
bém na questão da periculosidade. 
Hoje ela é de 30% do salário basee 
agora passará a 5%.

Lucros
Também reflexo das reformas de 

Bolsonaro, os bancos privados de-
vem lucrar cerca de R$ 480 bilhões 
em 10 anos com a reforma da Previ-
dência de Paulo Guedes e Jair Bol-
sonaro, pelo menos é o que aponta 
uma estimativa da consultoria Mer-
cer, com base em estudo do Fundo 
Monetário Internacional, que con-
cluiu que reformas similares no sis-
tema de aposentadorias em outros 
países resultou na transferência de 
60% para bancos privados.

Dirigentes dos sindicatos que compõem a 
Intercel, a Intersul, e o Coletivo Nacional dos 
Eletricitários (CNE), mais o representante dos 
trabalhadores no Conselho de Administração da 
Celesc, Leandro Nunes da Silva, participaram 
na tarde de segunda-feira (18/11) de uma con-
versa com o Senador Esperidião Amin (PP/SC). 

O objetivo do encontro era levar ao parla-
mentar um pedido de melhoria na regulamenta-
ção da aposentadoria especial dos eletricitários. 
Após a aprovação da EC 103/19 (Reforma da 
Previdência), um acordo entre os Senadores 
definiu que um Projeto de Lei Complementar irá 
regulamentar a aposentadoria para trabalhado-
res expostos a atividades de risco e a agentes 
nocivos à saúde. Esperidião Amim é o relator do 
projeto de regulamentação. 

O Senador recebeu os eletricitários que fala-
ram da importância da aposentadoria especial 
para os trabalhadores. Ao final do Encontro fi-
cou estabelecido entre as partes que serão dis-
ponibilizados ao Senador, ainda esta semana, 
os estudos técnicos sobre a aposentadoria es-

Na pressão!

pecial e o apontamento completo dos anseios da categoria. O trabalho das lideranças 
sindicais prossegue agora para sensibilizar os demais Senadores antes da votação do 
projeto.

Unidos e firmes  
na defesa  do país

Unidade e resistência são as duas qua-
lidades que devem ser cultivadas por aque-
les que não aceitam a perda da soberania 
e lutam contra a venda dos bens da nação. 
Este foi o sentimento expresso na audi-
ência pública da Frente Parlamentar Mis-
ta em Defesa da Soberania Nacional que 
aconteceu 
na tarde de 
s e g u n d a -
-feira, dia 
18 de no-
vembro, na 
Assembleia 
Legislativa 
de Santa 
C a t a r i n a . 
Todos con-
c o r d a r a m 
que se 
deve bus-
car a mobi-
lização da 
sociedade, que já tem o entendimento dos 
prejuízos (67% dos brasileiros serem con-
tra as privatizações) mas ainda precisa ser 
estimulada a defender a soberania. E con-
cluíram que é necessário não permitir ne-
nhum ato de privatização, “se abrir a porta 
para uma, as outras ficam mais fáceis”.

Mais de 400 trabalhadores de todas 
regiões do estado compareceram entu-

siasmados ao evento. Eram petroleiros, 
bancários, eletricitários, professores, tra-
balhadores em processamento de dados, 
na saúde, previdência, e integrantes de 
movimentos sociais como o MAB, MST, 
trabalhadores Sem Teto, Via Campesina, 
Federações, Centrais sindicais, partidos 

políticos, a 
presidenta 
da Casan, 
uma geren-
te repre-
sentando o 
Banco do 
Brasil, en-
tre outros.

A au-
diência foi 
organizada 
pelo depu-
tado esta-
dual Fabia-
no da Luz e 

prestigiada pelo deputado federal Pedro 
Uczai. E ao final deliberou pela intensifi-
cação de audiências públicas nas Câma-
ras de Vereadores do estado (veja foto 
legenda nesta página), solicitar uma au-
diência com o governador, dialogar com 
a juventude e movimentos populares. O 
objetivo: ocupar as praças do estado na 
luta contra a privatização.

Audiência pela Soberania

Defendemos um Estado forte e soberano, com em-
presas públicas estratégicas 100% estatais e a garantia 
de que as riquezas minerais e da biodiversidade sejam 
utilizadas em prol dos interesses do povo brasileiro.  A 
educação, o desenvolvimento técnico/científico, a demo-
cracia, a saúde, o meio ambiente, os recursos hídricos, 
as matrizes energéticas, o meio ambiente com sua flora/
fauna/subsolo/riquezas minerais, a  cultura de um povo 
entre outros são os pilares da soberania nacional..

A Frente Parlamentar Mista em Defesa da 
Soberania Nacional foi lançada no dia 4 de se-
tembro, em Brasília, no auditório Nereu Ramos, 
na Câmara dos Deputados. O ato, organizado 
pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo e 
pelos partidos de oposição, contou com a par-
ticipação de senadores, deputados federais, li-
deranças políticas nacionais e trabalhadores de 
empresas públicas, além de representantes de 
movimentos sociais como quilombolas, indíge-
nas, sem terra e fóruns em defesa de moradia 
popular. Em Santa Catarina, o lançamento da 
Frente aconteceu no dia 14 de outubro, durante 
audiência pública que teve como foco a Eletrosul 
e o setor elétrico.



Inscrições abertas:
Continuam abertas até 16 de dezembro 

as inscrições para o 10º Concurso Literá-
rio Conto e Poesia, que é aberto a todos 
os catarinenses residentes ou não no esta-
do de SC, e a não catarinenses residentes 
no estado. Os participantes poderão apre-
sentar até 3 textos inéditos (não publica-
dos em livro) em cada gênero.

A temática do concurso é livre e a pre-
miação aos autores classificados é a pu-
blicação dos trabalhos em livro, além de 
15 exemplares do mesmo. A obra, con-
tendo 15 contos e 30 poesias, é enviada 
para todas as bibliotecas públicas do Es-
tado de Santa Catarina, e para diversas 
entidades culturais do estado e do país.

Mais informações em www.sinergia.org.br

Duplamente discriminada, por ser mulher e negra, a cata-
rinense Antonieta de Barros (foto ao lado) é uma figura exem-
plar na história de Santa Catarina. E como estamos no mês 
da Consciência Negra é natural lembrarmos figuras negras 
icônicas como ela. Esta é uma oportunidade na qual os temas 
relacionados à população negra ganham mais repercussão, 
sobretudo, no Brasil. “Por trás de nós tem muita história. A 
construção desse país foi feita por homens e mulheres ne-
gras, e não são contadas em lugar nenhum e se gente não 
resolver contar, ninguém vai contar por nós”, diz uma ativista.

O dia 20 de novembro é o dia da Consciência Negra e 
embora esteja relacionado com a morte de Zumbi dos Palma-
res, não podemos esquecer que o propósito do dia deve ser 
compreendido no plano da luta coletiva da população negra 
no passado e no presente. Isso significa dizer, que ao mes-
mo tempo que precisamos lembrar da memória de Zumbi dos 
Palmares, também, é fundamental, registrar a importância 
das lutas das mulheres no espaço palmarino, que cada vez 
mais passam a ser referência de luta nos dias atuais: “Brasil, 
o teu nome é Dandara […] não veio do céu e nem das mãos 
de Isabel, a liberdade é um dragão no mar de Aracati […]” 

(Enredo da Mangueira, 2019 – “História pra ninar gente grande”).

Orgulho catarinense
Antonieta de Barros nasceu no dia 11 de julho de 1901, 

apenas 13 anos após o fim da escravidão no Brasil. Filha 
de uma escrava liberta que ganhava a vida como lavadeira 
e de um jardineiro, ela tinha uma vida com poucos recursos 
financeiros.

Quando o pai dela morreu, a mãe de Antonieta se viu so-
zinha e com uma filha para criar. Foi assim que ela fez com 
que a casa em que viviam se tornasse uma pensão para es-
tudantes.

Essa convivência com vários tipos de pessoas fez com 
que Antonieta abrisse seus horizontes e se alfabetizasse.

Após se formar como professora, ela fundou, em 1922, 
um curso de alfabetização que acontecia em sua própria 
casa. Além disso, ela era jornalista e escrevia crônicas sobre 
preconceito, direitos das mulheres e racismo.

A catarinense também fundou o jornal A Semana, no qual 
foi diretora, e escreveu um livro em 1937. Porém, assinou a 
obra Farrapos de Ideias com o pseudônimo Maria da Ilha.

Antonieta levava como bandeiras a luta pela educação 
para todos, a valorização da cultura negra e a emancipação 
da mulher brasileira.

Em 1935, ela foi eleita a primeira deputada estadual negra 
do Brasil e assumiu seu cargo na Assembleia Legislativa de 
Santa Catarina.

Porém, com a ditadura instaurada pelo Estado Novo, ela 
teve seu mandato interrompido, em 1937. No entanto, em 
1947, ela foi eleita de novo. Seu falecimento foi precoce. Ela 
morreu aos 50 anos, em 28 de março de 1952.

Neste sábado em Florianópolis haverá uma marcha (leia 
cartaz ao lado) na qual todos estão convidados a participar.

Novembro: Mês da Consciência Negra

Mulheres 
negras na 
luta contra a 
discriminação


