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30 anos
DESDE 1988 AO LADO DOS TRABALHADORES

Até o dia 28/19 celesquianos podem 
responder pesquisa da Intercel

PESQUISA ACT 2019/20

A pesquisa de avaliação do Acordo Coletivo de trabalho 
2019/20 dos trabalhadores da Celesc entra na reta final. 
De grande importância para a construção de uma represen-
tação cada vez mais alinhada aos anseios da categoria, a 
pesquisa abre a oportunidade dos celesquianos avaliarem 
a última negociação coletiva, traçando estratégias para 
as lutas que ainda virão. A pesquisa fica disponível para 
respostas até o dia 28 de outubro, próxima segunda-feira. 
Entre em contato com o sindicato da sua base e participe.



Visualmente, os manifestantes não se parecem. 
Uns são brancos de olhos azuis. Outros, indígenas, 
árabes ou asiáticos. Mas em castelhano, em inglês, 
em árabe ou em catalão, surpreende a semelhança 
dos cartazes, das palavras de ordem.

Acima de tudo, surpreende o fato de que todos 
esses locais estarem vivenciando o mesmo fenô-
meno: a fúria de seus cidadãos contra as autorida-
des, algumas delas legitimamente estabelecidas.

Nos últimos dias e semanas, protestos se proli-
feraram pelo mundo. Não foi algo organizado na 
Internet ou no Whatsapp. Nem convocado por al-
guma adolescente escandinava. Certamente, cada 
uma dessas cidades tem sua história, seu motivo 
para protestar, seu jogo de poder e manipulação 
nos bastidores de cada fogo.

Mas seja qual for a base da eclosão quase si-
multânea dessa ira, está na hora de se perguntar: 
o que tem levado milhares de pessoas a tomar as 
ruas de forma, algumas de maneira tão violenta?

Uma pista pode estar na suspeita cada vez mais 
clara de que ainda estamos vivendo as consequ-
ências da pior crise do capitalismo e o colapso do 
sistema financeiro de 2008. Unidos, os países do 
G-20 estabeleceram um plano e resgataram a eco-
nomia internacional. Para isso, injetaram ao longo 
de anos um total de US$ 10 trilhões.

Governos explicaram aos seus cidadãos que era 
o momento de fazer esforços. De trabalhar mais, 
de pagar mais impostos, de reduzir os sonhos e de 
adiar de forma indefinida planos. A promessa: o 
resultado seria positivo para todos.

Mas, uma década depois, a história mostra que 
não foi bem assim. Os banqueiros voltaram a ga-
nhar, os bancos voltaram a ter lucros, a elite eco-

nômica voltou a ver resultados e as bolsas volta-
ram a festejar.

Enquanto isso, a desigualdade social explodiu. 
Os ricos ficaram mais ricos. E os pobres foram 
avisados de que terão de aguardar gerações para 
subir na escala social.

De forma cada vez mais constante, instituições 
que por anos monitoraram a evolução econômica 
do mundo estão chegando à constatação de que o 
resgate organizado pelos bancos centrais aprofun-
dou o mal-estar nas democracias. A última a che-
gar a essa conclusão não foi o Foro de São Paulo. 
Mas o oráculo do capitalismo: o Fórum Econômico 
Mundial que, a cada ano, reúne a elite mundial em 
Davos.

Em sucessivas eleições, a esperança era de que o 
novo grupo no poder desse um basta nessa traje-
tória. Todos fracassaram: esquerda e direita.

Agora, governos descobrem que o copo trans-
bordou. Algumas dessas autoridades sabem que a 
fatiga imposta sobre os cidadãos é uma das maio-
res ameaças em anos. Outros, parecem que ainda 
não despertaram. No Chile, o presidente Sebastian 
Pinera foi flagrado numa pizzaria, enquanto um 
estado de emergência era decretado. A surdez não 
será perdoada.

No Chile ou na França, na Espanha ou no Equa-
dor, o que está em jogo não é a elevação de um 
ou outro imposto e nem a sobrevivência de um ou 
outro governo.

Denunciar a suposta irracionalidade da violência 
- certamente condenável - de grupos mais radicais 
pode ajudar a apagar o fogo. Mas o odor da fúria 
continuará. E essa fúria manda um recado explíci-
to: o atual sistema não é sustentável.

A parceria de grandes escritórios 
americanos de advocacia e auto-
ridades brasileiras para atacar es-
tatais demonstra a corrupção na 
chamada indústria do compliance. 
De acordo com matéria do jornalista 
Luis Nassif, do Jornal GGN, investi-
gações na Eletrobras demonstram 
que a ex-ministra do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), Ellen Gracie, re-
cebeu o poder de indicar livremente 
um escritório de advocacia estran-
geiros e, também, o de influenciar na 
indicação dos escritórios brasileiros 
subcontratados para investigar es-
quemas de corrupção em estatais. 

Coube a ela a contratação da Baker 
McKenzie para a Petrobras e a Ho-
gan Lovells para a Eletrobras. Ellen 
ampliou o escopo inicial das inves-
tigações em cinco vezes em relação 
ao planejamento inicial. Foram con-
tratados mais de cem profissionais. 
Em 26 de janeiro de 2018, o repórter 
Vinicius Sassine, da revista Época, 
apurou diversos fartos estranhos 
nos contratos. Segundo a repor-
tagem, o valor inicial dos serviços 
– R$ 6,4 milhões – era inofensivo, 
mas depois a Eletrobras assinou um 
novo contrato, 2.956% maior com a 
Hogan Lovells, fez ainda um aditivo 

a este contrato sem dar explicações 
ao mercado e escondeu quanto de 
fato gastou com a Kroll e outras 
subcontratadas. No fim de dezem-
bro de 2017, a Eletrobras informou 
a assinatura de um novo contrato 
com o escritório americano, chegan-
do a quase R$ 400 milhões de gasto 
com investigações internas.

R$ 400 milhões que não identi-
ficaram nenhum tostão de desvio. 
Apenas com delações conseguiu-
-se chegar a um montante des-
viado, R$ 165 milhões, 2,5 vezes 
menos do que o total pago aos 
investigadores. LV

por Jamil Chade (publicado originalmente em coluna do UOL)
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INVESTIGAÇÕES REVELAM O ESCÂNDALO 
DA INDÚSTRIA DO COMPLIANCE
Ex-ministra do STF está no centro de um esquema que gastou quase R$ 400 milhões

ELETROBRAS

ODOR DA FÚRIA

TRIBUNA LIVRE

INTERSUL ASSINAM ACORDO COLETIVO 
DE TRABALHO COM A ELETROSUL
Manutenção dos acordos específicos foi conquistada durante a mediação no TST

ELETROSUL

Os sindicatos da Intersul tem agendada para hoje, dia 24/10, reunião com o Presidente da Eletrosul 
para assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho Específico 2019. O ACT Específico estava na mira da 
Eletrobras por orientação do Governo Federal que pretendia acabar com os acordos por empresa. A 
manutenção do ACT Específico foi conquistada durante o processo de mediação do ACT Nacional. Pela 
proposta construída junto ao TST, as empresas se obrigaram a renovar os acordos específicos e seus 
respectivos termos aditivos. A assinatura do ACT Específico com a Eletrosul marca mais uma vitória 
dos trabalhadores na luta pela manutenção dos direitos em tempos politicamente adversos. Eletricitá-
rios firmes na luta, sempre! Juntos somos mais fortes!

De acordo com a Enel Chile, o edifício 
central da companhia teria sido atacado às 
22h de sábado e as escadas de emergência 
foram queimadas por "um grupo de desco-
nhecidos". Havia ao menos 40 funcionários 
nas dependências que foram evacuados ime-
diatamente, disse em um comunicado. A Enel 
é a mesma que ano passado comprou a Ele-
tropaulo e em 2016 levou a Celg. A direto-
ria da Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) aprovou processo de revisão tarifá-
ria da distribuidora de energia Enel São Pau-
lo (ex-Eletropaulo ), o que elevará as tarifas 
da empresa para os consumidores em média 
em 7% em abril de 2019. A distribuidora, 
controlada pela italiana Enel, é responsável 
pelo fornecimento de eletricidade na região 
metropolitana de São Paulo, atendendo 7,2 
milhões de unidades consumidoras em 24 
municípios. Já os consumidores da Enel Dis-
tribuição Ceará tiveram aumento médio de 
8,22% a partir de 22 de abril de 2019, com 
efeito médio de 7,87% para os consumidores 
em alta tensão e de 8,35%para os clientes 
atendidos em baixa tensão. 

Com a aprovação da Lei das esta-
tais, que versa sobre a administra-
ção das empresas pública no país, a 
Celesc foi obrigada a realizar ade-
quações no estatuto social da em-
presa. Após um grupo de trabalho 
com a participação do Representan-
te dos Empregados no Conselho de 
Administração, Leandro Nunes, che-
gar a uma proposta de consenso, a 
proposta encaminhada à Alesc trou-
xe alteração de pontos do debate e 
apresentava riscos, na visão da re-
presentação dos celesquianos. Após 
uma longa articulação e com auxílio 
do Deputado Fabiano da Luz (PT), os 

sindicatos da Intercel, em conjunto 
com o Conselheiro Eleito, conse-
guiram retomar a proposta original. 
Nesta semana, a alteração do Esta-
tuto foi aprovada nas Comissões de 
Constituição e Justiça, Finanças e 
Tributação e Trabalho, Administra-
ção e serviço público, faltando ain-
da a Comissão de Economia. Após a 
aprovação nas comissões o projeto 
vai para votação em plenário. Para a 
Intercel, é preciso ficar atento, uma 
vez que em momentos anteriores a 
alteração do estatuto foi utilizada 
como justificativa para atacar o ca-
ráter público da Celesc.

É necessária mais uma aprovação em Comissão 
antes da votação em plenário

CELESC

ESTATUTO DA CELESC É 
APROVADO EM COMISSÕES 
DA ALESC

O Coletivo Nacional dos Ele-
tricitários (CNE) protocolizou 
no Tribunal Superior do Traba-
lho, dia 21/10, um pedido de 
manifestação do TST para que 
a Eletrobras retro-
ceda na sua pos-
tura de descum-
prir os termos do 
compromisso por 
ela assumidos e 
homologados nos 
autos do Proces-
so de Mediação do 
ACT2019. A ação do 
CNE se deve ao fato 
de que a  Eletro-
bras divulgou nota 
de esclarecimento 
aos empregados in-
formando que a companhia po-
derá após o término de vigência 
do PDC, realizar desligamentos 
sem justa causa, com o paga-
mento apenas das verbas legais. 
No entendimento do CNE o com-

promisso expresso na proposta 
de mediação é de que todos os 
desligamentos sem justa causa 
efetuados pela Eletrobras até 
30/04/2021 deverão ter por 

base os mesmos 
parâmetros finan-
ceiros do PDC. A 
interpretação dada 
pela Eletrobras e 
o comunicado aos 
trabalhadores, na 
avaliação do CNE, 
é assédio moral e 
tem por objetivo 
pressionar os tra-
balhadores. O CNE 
aguardará a ma-
nifestação do TST 
sobre o caso e atu-

ará firmemente em todas as ins-
tâncias jurídicas no sentido de 
manter a correta interpretação 
do que foi efetivamente acorda-
do perante a Vice-presidência 
do Tribunal.

CNE volta a acionar TST para impedir distorção da 
proposta de mediação

ELETROBRAS

ELETROBRAS ASSEDIA 
TRABALHADORES COM 
COMUNICADO

"A interpretação 
dada pela 

Eletrobras e o 
comunicado aos 

trabalhadores, na 
avaliação do CNE, 
é assédio moral e 
tem por objetivo 

pressionar os 
trabalhadores"

O Plenário do Senado Federal 
aprovou em segundo turno na últi-
ma terça-feira, 22, com 60 votos fa-
voráveis e 19 votos contrários, a re-
forma da Previdência (PEC 6/2019). 
Mas ficaram pendentes de votação 
alguns destaques apresentados pelo 
PT e pela Rede, que seriam votados 
nesta quarta-feira, 23, a partir das 
9h. A votação dos destaques foi sus-
pensa devido a dúvidas de senado-
res sobre o teor das mudanças na 
Constituição. A dúvida dos senado-
res é se o texto da reforma pode ou 
não atingir direitos de quem traba-
lha em atividade periculosa.

O destaque do PT visa diminuir 
os prejuízos na aposentadoria de 
trabalhadores que exercem ati-
vidades com efetiva exposição a 
agentes nocivos químicos, físicos 
e biológicos. O destaque da Rede 
trata da idade mínima desses 
mesmos trabalhadores. No início 
da tarde desta quarta-feira, o Sena-
dor Paulo Paim, , anunciou que em 

acordo com o Governo foi aprovado 
o destaque, abrindo caminho para 
o direito a aposentadoria especial 
e proteção aos trabalhadores su-
jeitos à periculosidade. Infelizmen-
te, a aprovação do texto básico da 
Reforma da Previdência foi mais 
um golpe contra os trabalhadores 
brasileiros e a sociedade em geral. 
Em plenário senadores da oposição 
ao Governo Bolsonaro destacaram 
a situação atual do Chile, que vi-
vencia protestos de grande escala 
e repressão policial por conta da 
situação econômica do país, lem-
brando que o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, estudou e trabalhou 
no Chile e trouxe de lá inspiração 
para a proposta. Esta reforma está 
sendo idealizada por alguém que se 
orgulha de ter sido formado no Chi-
le de [Augusto] Pinochet, país que 
está praticamente em guerra civil, e 
a exemplo de lá, a reforma da Pre-
vidência vai agravar a desigualdade 
social do Brasil.

Votação de destaques da oposição foi suspensa para 
debater a periculosidade dos eletricitários

PREVIDÊNCIA

SENADO APROVA REFORMA 
DA PREVIDENCIA EM 
SEGUNDO TURNO



Desde o tempo da caverna à invenção do papiro e aos mais 
avançados meios tecnológicos da atualidade, a busca do ser 
humano sempre foi a de comunicar-se. Independentemente 
da época  e dos recursos utilizados, a palavra sempre foi um 
dos principais instrumentos de comunicação da humanida-
de.

Nos dias atuais onde se proliferam informações numa 
quantidade estonteante e onde a palavra tem sido larga-
mente utilizada e para todos os fins, perguntamos aos escri-
tores e também aos leitores: a que veio a palavra?

O dom de dizer, de escrever, não é fruto da soberba, do 
exacerbado ego, mas um ato que deve elevar a vida a sua 

condição mais humana. O que cabe no universo cabe na pa-
lavra e fora dela o mundo é mudo, o mundo é surdo, o mun-
do é cego.

Que cada palavra dita e escrita sirva para cavar espaços 
ao encontro do eu e do outro. Que a palavra eu mais você 
dê novo sentido ao nós, a um coletivo permeado de amor 
e solidariedade. Que a via criativa suplante o sufoco da vil 
sobrevivência, que preencha o oco do acúmulo de coisas 
imprestáveis para o anúncio da aurora.

Se vier da profunda razão de dizer o que deve ser dito, o 
que deve ser escrito, não há o que temer. Calar-se é silenciar 
o sentido da alma, é desfigurar a essência da mente.

COMUNICAR-SE 

POR DINOVALDO GILIOLI, ESCRITOR E POETA

PARA QUÊ?


