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Depois de um verdadeiro “bom-
bardeio” nos últimos anos contra a 
manutenção da Celesc Pública, com 
a participação dos ex-governadores 
LHS e Pavan, a proposta da “Tríplice 
Aliança” continua a mesma. Entra go-
vernador, sai governador, e o desejo 
continua o mesmo: alienar o poder de 
mando e controle das empresas pú-
blicas do estado. Fruto de décadas de 
lutas dos eletricitários, as emendas 
à constituição catarinense aprova-
das no ano passado democratizaram 
as sociedades de economia mista de 
Santa Catarina do avanço ganancioso 
dos acionistas privados, que enxer-
gam no patrimônio catarinense um 
amontoado de “cifrões” a serem au-
feridos. Nem bem completaram um 
ano e as duas PEC’S aprovadas pela 
Assembleia Legislativa em defesa 
das empresas públicas já são ataca-
das.  Em apenas seis meses de go-
verno, o Sr. Raimundo Colombo, além 
de colocar os professores do estado 
em uma greve marcada pela intransi-
gência e contra a retirada de direitos 
históricos daquela categoria, mante-
ve a política de fracionar e vender as 
empresas Catarinenses.

Uma atitude covarde

O projeto de lei que “dispõe sobre 
a alienação de participação minori-
tária na CASAN” não apenas prevê a 
venda de parte das ações do Estado, 
mas também autoriza o governo a fir-
mar acordo de acionista com o vence-
dor da licitação, reformando o esta-
tuto da empresa com fins de regular 
o relacionamento entre o Estado e o 
comprador das ações, chamado pelo 
governo de “sócio estratégico”, au-
torizando, inclusive, a reorganização 
societária da companhia. Esta é a 

mesma tentativa covarde de privati-
zação que foi encaminhada na Celesc 
e barrada com a força dos trabalha-
dores e a ação dos Deputados esta-
duais, através da mudança na cons-
tituição que obriga a realização de 
consulta popular, sob forma de refe-
rendo, para a alienação ou qualquer 
transferência do controle acionário 
da própria CASAN e da Celesc. 

Para dar andamento a esse plano 
antidemocrático, o governador en-
caminhou outro projeto de Emenda 
Constitucional, excluindo a CASAN da 
lei que obriga a realização de plebis-
cito para a privatização da empresa. 
Mas não é só isso. Apesar de dizer 
em alto e bom tom que o projeto afe-
ta somente a CASAN, o governo enca-
minhou sorrateiramente, a proposta 
de revogação do §2º do artigo 40 da 
Constituição do Estado de Santa Ca-
tarina que traz o texto aprovado pela 
ALESC em abril do ano passado, sob 
proposição do atual presidente do 
Legislativo, Deputado Gelson Merí-
sio, onde o voto dos representantes 
do Estado nos conselhos administra-
tivos das Sociedades de Economia 
Mista, que implique em alteração do 
estatuto social, será precedido de au-
torização do Poder Legislativo, pela 
maioria absoluta dos seus membros.

Livre o caminho

O Governador do Estado não tem 
vergonha em tentar enganar os ele-
tricitários e a sociedade catarinen-
se, acabando com a necessidade de 
aprovação dos Deputados Estaduais 
para alteração do Estatuto da Ce-
lesc. Esta prática antidemocrática 
retira dos parlamentares e da so-
ciedade o poder de decidir os rumos 
das empresas públicas. Com essa 

revogação, fica livre o caminho para 
a entrega da empresa aos acionis-
tas minoritários, através da vincula-
ção do Acordo Coletivo de Trabalho, 
PCS e PLR à aprovação do Conselho 
de Administração, bem como outras 
formas de transferência de respon-
sabilidades da Diretoria Executiva 
para o Conselho. Em contraponto a 
esse cenário, e com o apoio de todos 
os Deputados da bancada da opo-
sição na ALESC, o Deputado Dirceu 
Dresch apresentou requerimento na 
reunião da Comissão de Constitui-
ção e Justiça na ultima terça-feira 
para a realização de uma audiência 
pública sobre os projetos apresen-
tados pelo governo antes da sua 
votação em plenário. A Intercel não 
aceitará mais essa tentativa de gol-
pe contra os celesquianos. Estare-
mos, juntamente com os sindicatos 
representativos da CASAN e os de-
mais companheiros dos movimentos 
sindicais do estado, percorrendo 
a Assembleia e reiterando o nosso 
posicionamento contrário a esse 
processo a todos os parlamentares, 
procurando, inclusive o presidente 
da casa, Deputado Gelson Merísio, 
autor da PEC que está sendo “apa-
gada” da lei: Como pode um projeto 
aprovado por unanimidade a pouco 
mais de um ano ser revogado ago-
ra? Qual o fato novo? Qual a moti-
vação dos envolvidos? Convocamos 
os trabalhadores e a sociedade para 
que fiquem atentos e respondam aos 
encaminhamentos dos sindicatos 
na luta contra mais esse atentado 
contra a Celesc e o estado de San-
ta Catarina. Não deixaremos que o 
Governador Raimundo Colombo aca-
be com a maior empresa do estado, 
patrimônio social e orgulho dos ca-
tarinenses. Vamos à luta!

Novo golpe contra as 
empresas públicas de 

Santa Catarina

Assembléias Regionais da Celesc
 Está acontecendo em todo o esta-

do entre 27 de junho a 01 de julho as 
assembléias de pré-pauta  de reivindica-
ções dos trabalhadores da Celesc para o 
Acordo Coletivo de Trabalho 2011/2012. 
Entre em contato com seu sindicato para 
saber o dia da assembléia em sua base, 
a participação de todos é imprescindível 
para um acordo que garanta nossos di-
reitos.

 
5º                               SIPAT do Sinergia
 Acontecerá nas dependências do 

Sinergia a Semana Interna de Preven-
ção de Acidentes nos dias 04 (período 
vespertino), 07 e 08 de julho (período 
integral). Informamos que não teremos 
atendimento externo nestes dias.

 
II Marcha dos Catarinenses
 “Por trabalho Decente e Políticas 

Públicas” é o mote da II Marcha dos Ca-
tarinenses que está sendo organizada 
pela Coordenação dos Movimentos So-
ciais (CMS), que acontece hoje dia 30 
de junho às 13h30, com concentração e  
abertura em frente à Catedral Metropoli-
tana.  Às 15h, os manifestantes partem 
em caminhada pelo centro da cidade em 
direção ao TICEN e depois, rumo à As-
sembleia Legislativa.

Participe!
 
Conferencia Municipal de Saúde
Acontece a pré-conferência de saú-

de do município de Florianópolis no dia 
02/07, na Paróquia São Luiz, rua Pa-
dre Schrader no bairro Agronômica. A 
8ª Conferência Municipal de Saúde de 
Florianópolis acontecerá nos dias 14,15 
e 16 de julho de 2011, no IFSC – Av. 
Mauro Ramos, nº 950 Centro de Floria-
nópolis.

 
Seminário Internacional
 O Movimento dos Atingidos por Bar-

ragens (MAB) e demais organizações 
do Curso Energia e Sociedade no Ca-
pitalismo Contemporâneo, do qual o 
Sinergia faz parte e tem dois trabalha-
dores integrantes neste curso, convidam 
todos à participar do Seminário Interna-
cional sobre a questão da água na Amé-
rica Latina. O evento acontecerá na Es-
cola de Educação Física e Desportos da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) Ilha do Fundão nos dias 20 e 21 
de julho.

AGENDE-SE

1



2 3

LINHA VIVA é uma publicação da Intersindical dos Eletricitários 
de SC. Jornalista responsável: Leonardo Tolomini (SC- 02672/JP). 
Estagiário: Rafael Spricigo - Conselho Editorial: Rinaldo de Souza. 
Rua Lacerda Coutinho, 149, Fpolis, SC. CEP 88015-030. Fone (048) 
3879-3011.  E-mail: imprensa@sinergia.org.br - Site: www.sinergia.
org.br. As matérias assinadas não correspondem, necessariamente, 
à opinião do jornal.

 Uma coisa é certa, nossos pontos de vista sobre a terceirização 
são antagônicos. Não concordamos com esta prática de recursos 
humanos da terceirização da atividade fim adotados pela empresa, 
pelo fato de ser uma prática ilegal e precarizar as condições de 
trabalho. Ilegal por ir de encontro a Súmula 331 do TST no seu item 
I – “A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ile-
gal”. Além do princípio constitucional da acessibilidade aos cargos 
públicos e as hipóteses constitucionais de admissão contidos no 
artigo 37 da Constituição Federal.

A precarização das condições de trabalho dos terceirizados é 
notória, principalmente na Celesc. Em recente trabalho do Dieese 
“Terceirização e morte no trabalho: um olhar sobre o setor elétrico 
brasileiro”, constatou a incidência de mortes no trabalho para os 
terceirizados chega a ser quatro vezes e meia maior do que para 
os trabalhadores próprios. No último jornal Chave Geral do Sindie-
letro informa que em dados da Funcoge “mostram que o número de 
eletricitários terceirizados mortos em acidentes de trabalho é, em 
média, 13 vezes maior do que os trabalhadores do quadro próprio”.

Na Celesc ano passado morreram dois eletricistas terceiriza-
dos, Alcir Cesar de Sena e Sandro de Souza Almeida, conforme Li-
nha Viva 1034. No relatório do acidente é possível constatar os 
absurdos no descumprimento das normas da empresa e da NR 10: 
tempo chuvoso, falta de aterramento, de cobertura nas estruturas, 
procedimento arriscado, descumprimento da I-3331.0007, falta de 
procedimento passo a passo da contratada, além do encarregado 
já ser reincidente em acidente fatal com seu subalterno. Isso se 
caracteriza como serviço precário, levar o trabalhador as últimas 
conseqüências e a MORTE.

O argumento de dar mais “agilidade dos trabalhos com a redu-
ção de custos de mão-de-obra”, mesmo que isto custe vidas hu-
manas e indenizações como no casso do Marcos Lomba, beira a 
insanidade provocada pelo capitalismo selvagem.

Cabe ressaltar, que a empresa já vem há tempos autorizando 
os trabalhadores terceirizados a fazer manobras de abertura e 
desligamento de chaves de redes de distribuição, inclusive estão 
participando de procedimentos desta natureza no pátio da Regional 
de Florianópolis. O objetivo desta Resolução 041 é normatizar este 
procedimento e “Legalizar” um procedimento que irá colocar os tra-
balhadores terceirizados em risco maior de acidente.

Lutaremos sempre pelo fim da terceirização na Celesc como um 
ato de humanidade e dos direitos e garantias fundamentais do ser 
humano contidos na Constituição Federal.

E
ntre tantos fatos lamentáveis da história do 
Brasil, a ditadura militar foi o que mais man-
chou a biografia do país. De abril de 1964 até 
1985, período que durou esse regime, o povo 
brasileiro foi violentado e os direitos mais 
elementares – como o acesso à  informa-
ção e à produção cultural, foram totalmente 

ignorados. Tudo era acompanhado de perto pelos censores do 
governo. Esses 21 anos de ditadura foram marcados por enfren-
tamentos políticos e sociais intensos, onde se cometeram muitas 
atrocidades. 

A sede dos sindicatos e de outras entidades opositoras ao 
regime foi invadida e muitos dirigentes sindicais foram assassi-
nados. Assim, segundo os militares, mantinha-se o país na mais 
perfeita ordem e ai de quem ousasse simplesmente questionar. 
Mas apesar de tudo isto, o povo não se calou, o povo se rebelou! 
Os sindicatos não se calaram, os dirigentes sindicais se rebela-
ram! 

Sinais desse regime, ainda que objetivamente extirpado, per-
manecem no imaginário de algumas pessoas e nas atitudes de 
censura quando, por exemplo, um sindicato é impedido de exer-
cer o direito pleno de representar os trabalhadores; conforme 
estabelece a Constituição Brasileira. Era isto que vinha aconte-
cendo na sede da Tractebel, em Florianópolis. Os dirigentes sin-
dicais do Sinergia eram proibidos pela direção da empresa, de 
adentrar o local de trabalho e exercer na plenitude o seu papel. 

Felizmente, esse flagrante desrespeito à legislação do Brasil 
e aos termos da Convenção 87 da Organização Internacional do 
Trabalho – OIT, que veda a adoção de condutas antisindicais, 
foi questionado pela Procuradoria Regional do Trabalho da 12º 
Regional, que    notificou a empresa para que: “I – Abstenha-se 
de adotar condutas antisindicais, dentre as quais, a vedação de 
ingresso de dirigentes para fins de campanhas de sindicalização; 
II – Autorize a entrada de dirigentes sindicais na empresa para 
a avaliação de saúde e segurança dos trabalhadores, nos termos 
do item 1.7, “d”, da NR 01 do MTE”.

A recomendação emitida pelo Procurador Regional do Tra-
balho – 12ª Região, Sandro Eduardo Sardá, conforme Termo de 
Audiência, de 18 de maio de 2011, decorre do Inquérito Civil nº 
1355.2009.12.000/2. À Tractebel Energia cabe acatar a determi-
nação do Ministério Público do Trabalho. 

A diretoria colegiada do Sindicato dos Eletricitários de Flo-
rianópolis comemora com os trabalhadores essa vitória, que é 
também do movimento sindical brasileiro e de todos que primam 
pelo exercício efetivo da democracia. Cada vez que uma entidade 
defensora dos direitos humanos – como deve ser um sindicato, é 
desrespeitada, quem perde é a sociedade como um todo. 

Os dirigentes do Sinergia sentem-se  felizes e honrados de 
poder agora estar mais próximos dos empregados da Tractebel; 
que sempre foi um desejo da diretoria,  favorecendo assim um 
contato mais direto e um diálogo mais fraterno e aberto com os 
trabalhadores. Os dirigentes sindicais esperam também que se 
estabeleça, daqui pra frente, uma relação mais respeitosa por 
parte da empresa com o sindicato.

Diretoria Colegiada do Sinergia

O Sinergia e outras entidades 
integrantes do movimento so-
cial/sindical participaram, no dia 
03/06, de uma audiência com a 
Secretaria Geral da Presidência 
e com representantes do Gover-
no Federal em Brasília. O objetivo 
foi discutir a Plataforma Operária 
e Camponesa para Energia, fruto 
de uma articulação do MAB com 
movimentos e sindicatos ligados 
à água e à energia para a criação 
de um projeto energético popular. 
A proposta é que seja criada uma 
comissão (ou grupo de trabalho) 
para debater e implantar mudan-
ças na política energética e no uso 
da água.

Pretende-se que essa comis-
são seja integrada por represen-
tantes do Governo Federal (Mi-
nistério de Minas e Energia, Casa 
Civil, Ministério do Meio Ambiente, 
Eletrobrás, IBAMA, Secretaria Ge-
ral da Presidência, Ministério da 
Pesca e Aquicultura, Secretaria 
de Direitos Humanos, Ministério 

da Justiça e Ministério do Desen-
volvimento Agrário), das organiza-
ções sociais/sindicais (Federação 
Nacional dos Urbanitários, Fede-
ração dos Petroleiros, Sinergia/
Fpolis, Sindieletro/MG, Movimen-
to dos Atingidos por Barragens, 
dos Pequenos Agricultores, dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra 
e Igrejas) do Ministério Público 
Federal e das Universidades Pú-
blicas.

A Plataforma Operária e Cam-
ponesa  para Energia é  um con-
junto de propostas formuladas 
pelos movimentos sociais da Via 
Campesina, FUP, FNU e por sindi-
catos de eletricitários que apon-
tam linhas para que a energia 
esteja, de fato, a serviço do povo 
brasileiro e para que a socieda-
de tenha mais participação nas 
definições da política energética 
nacional.

Na opinião do Coordenador 
Geral do Sinergia, Mário Jorge 
Maia, que representou o sindica-

to na audiência, “há uma pressão 
muito grande para que as estatais 
atendam aos interesses do mer-
cado, contrapondo-se ao papel 
público que empresas como as do 
grupo Eletrobras e  a Celesc têm 
o dever de priorizar. Se a lógica 
do mercado (lucro e rentabilidade 
a qualquer custo) preponderar, o 
discurso do governo federal de 
fortalecimento da Eletrobras cai 
no vazio e as empresas estatais 
ficam novamente vulneráveis à 
privatização como já aconteceu 
no Brasil”.

A proposta de construção 
desse espaço de debate entre o 
governo e o movimento social/
sindical, sobre a política energé-
tica brasileira, se ampara na ne-
cessidade de se continuar defen-
dendo os interesses maiores da 
sociedade e do país. Em função 
das conseqüências negativas, 
o povo brasileiro já rechaçou a 
privatização e não quer o retorno 
desse filme. 

As Centrais Elétricas de Santa Catarina – Celesc 
terão que pagar os créditos trabalhistas de um ex-
-empregado da empresa Icel Sul Instaladora Ltda. 
que perdeu a visão do olho direito em um acidente 
de trabalho. A Icel fechou as portas por falta de con-
dições financeiras e o empregado, detentor da esta-
bilidade acidentária, não pôde retornar ao trabalho 
após a alta médica. A empresa pública, tomadora do 
serviço, foi então responsabilizada subsidiariamente 
pelos valores devidos. 

O trabalhador foi admitido pela Icel em fevereiro 
de 2002 como ajudante de eletricista, e 17 dias depois 
sofreu o acidente de trabalho. Ele fazia parte de uma 
equipe de instalação e aterramento de rede elétrica 
na cidade de Bom Retiro (SC). No dia do acidente, ele 
voltava do campo de trabalho quando o caminhão da 
empresa atolou num lamaçal. Ao empurrar o veícu-
lo, junto com colegas, uma farpa de ferro entrou em 
seu olho direito, e ele perdeu a visão, aos 22 anos de 
idade. 

O Tribunal Superior do Trabalho tomou uma série de 
medidas (dia 24) que vão afetar, para melhor, a vida dos 
trabalhadores. As decisões não têm diretamente força 
de lei, mas são indicações aos juízes e tribunais do traba-
lho sobre a atitude que aquela instância superior tomará 
nos casos em que for acionada nos processos trabalhis-
tas. Isto é, permitem antever decisões baseadas nas 
novas interpretações da lei que passam a prevalecer 

naquele tribunal superior, assegurando de antemão 
direitos trabalhistas que advogados e empresas teimam 
em discutir.         

Entre as decisões tomadas está o entendimento de 
que os operadores de telemarketing têm função similar à 
de telefonistas, cabendo-lhes assim, em benefício de sua 
saúde, a jornada diária de seis horas de trabalho e não, 
como ocorre até agora, a jornada normal de oito horas. 

RESPOSTA DOS SINDICATOS 
À CARTA DA DIREÇÃO DA 
CELESC 

SINERGIA E ENTIDADES DO MOVIMENTO 
SOCIAL PROPÕEM MUDANÇAS NA 

POLÍTICA ENERGÉTICA

CELESC

Empresa fecha e Celesc é condenada a 
pagar verbas de trabalhador acidentado 

Mudanças do TST favorecem trabalhadores
Os operadores de telemarketing têm função similar à de telefonistas

VITÓRIA DOS TRABALHADORES 

DA TRACTEBEL

O espaço da
liberdade

de expressão

Foi realizado em Gaspar, entre os dias 20 e 22 
de junho, o planejamento do SINTEVI. O evento é 
de grande importância já que define as diretrizes 
para o mandato de três anos. Um ponto de desta-
que do planejamento foi a participação de diversos 
diretores novos. Muitas ações foram definidas como 
diretrizes, entre elas uma preocupação evidente nos 
dias de hoje que trata da conscientização da cate-

goria sobre a importância do sindicato, esse é um 
trabalho permanente que sempre pode ser aperfei-
çoado e está ligado diretamente a união dos traba-
lhadores. A avaliação dos trabalhos foi de as metas 
definidas são muito objetivas porém será necessá-
rio empenho dos novos diretores e apoio da catego-
ria para realizá-las.

Mãos a obra companheirada!

PLANEJAMENTO SINTEVI

LEIA MAIS: sinergiasc.wordpress.com - BLOG

LEIA MAIS: sinergiasc.wordpress.com - BLOG

A matéria publicada na última edição do jornal Linha Viva, sob 
o título “Terceirização na Celesc: entre o discurso e a prática”, traz 
à Empresa mais uma oportunidade de esclarecer dúvidas sobre o 
estudo que avalia a possibilidade de readequação das atribuições 
das empreiteiras terceirizadas em desligamentos programados, 
com o intuito de agilizar a realização dos serviços programados, 
bem como evitar gastos desnecessários de deslocamentos.

Os termos “ilegalidade” e “precarização”, utilizados no texto, 
não se aplicam ao que está sendo avaliado por um Grupo de Tra-
balho específico  – muito menos há intenção de “repassar a res-
ponsabilidade pelas intervenções no sistema”. (...)

Carta direção Celesc

Negociação da 
pauta específica

Aconteceu no dia 29 de 
junho, em Florianópolis , 
reunião dos sindicatos que 
compõem a Intersul, com a 
diretoria da Eletrosul, para 
a segunda rodada de nego-
ciação da pauta específica 
de reivindicações dos traba-
lhadores da empresa. Até o 
fechamento desta edição do 
Linha Viva não tínhamos re-
sultado na mesma. Maiores 
informações serão divulga-
das oportunamente.

Negociação da 
pauta nacional

Conforme divulgado em bo-
letim do Coletivo Nacional dos 
Eletricitários e da Intersul, está 
marcada para o dia 13 julho a ne-
gociação da pauta nacional, que 
havia sido suspensa pela Eletro-
bras. Após forte mobilização dos 
trabalhadores do grupo Eletro-
bras, está sendo retomada a re-
ferida negociação que acontecerá 
em Brasília.

Os trabalhadores mobilizados 
deram uma demonstração clara 
que não vão aceitar retrocessos 
nas conquistas obtidas nos anos 

de negociação. Os eletricitários 
já deram o recado em alto e bom 
som com cerca de 95% de adesão 
na última paralisação em nível na-
cional dia 6 e 7 de junho.

Neste sentido, os trabalhado-
res esperam desde já que no dia 
13 de julho as direções das em-
presas do grupo Eletrobras apre-
sentem uma proposta condizente 
com a contribuição dos eletricitá-
rios ao desenvolvimento das em-
presas do setor e do país.

Os trabalhadores devem ficar 
atentos para os próximos encami-
nhamentos da campanha de data 
base 2011/12 que serão feitos em 
assembléias dos Sindicatos que 
compõem a Intersul. 

Negociação da pauta específica
Eletrosul/Eletrobras

Todas as quintas, das 14h30 às 
15h, acompanhe a participação 
do Sinergia no Floripa em Foco, 

programa da TV Floripa. É no Canal 
4 da NET e em 

www.tvfloripa.org.br
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Eletrosul

Num reino muito distante, conta a história 
que um rei vaidoso e preocupado com a sua 
imagem mandou instalar catracas em quase 
todo o castelo. A ideia era que nada escapasse 
do conhecimento do tal rei. Nessa engenhoca 
moderna para a época eram registradas todas 
as entradas e saídas: dia, hora, nome de 
quem passou pelas catracas, quanto tempo 
permaneceu naquele local...

Mas apesar de todo esforço de uma equipe 
do castelo, que sempre buscava agradar ao 
rei, a catraca não agradou. O grande senhor 
ficara desapontado com a máquina. O que foi 
apresentado não era suficiente: Ele queria 
mais. Além dos dados mencionados, o rei 
queria saber também o que se falava nesses 
espaços e quem falava. Daí mandou instalar 
câmeras.

Os súditos andavam desconfiados e 
temerosos, afinal de contas aonde o rei queria 
chegar com todas essas medidas. Não bastasse 
o controle pelas catracas, agora as câmeras 
captavam sons e identificavam quem estava 
falando. Mas porque tudo isto, perguntavam 
alguns súditos inconformados.

Feito rastilho de pólvoras, não tardou para 
que um clima de desconfiança se espalhasse 
pelo castelo. Porém, quanto mais o rei se 
preocupava com a sua imagem e procurava 
identificar quem estivesse falando dele, menos 
ficava sabendo. Alguns súditos bem sabidos 
sabiam como boicotar as máquinas e garantiam 
assim o livre transitar pelo castelo e o sigilo 
das conversas.

O rei vaidoso e, agora raivoso, mandou 
demitir todos os súditos que boicotaram as 
máquinas. Mas eram tantos os envolvidos, 
que a ordem do rei não foi cumprida por falta 
de quem mandasse cumprir a ordem. E o rei, 
quando não tem em quem mandar, perde a 
graça. Ou melhor, o poder. 

O rei se vingou e como forma de castigo, 
contratou súditos de fora e mandou instalar 
catracas até na lanchonete do castelo: 
pretendia controlar o tempo   e a alimentação 
de todos. Para convencer e evitar resistências a 
essa nova medida, espalhou que o reino estava 
passando por uma grande crise financeira e 
que todos deveriam ajudar a salvá-lo. Afinal, 
ninguém iria morrer por se alimentar somente 
uma vez por dia e de forma rápida.

Esta fábula do tal reino distante, ficou 
conhecida nos arredores do castelo como  “a 
revolta da catraca”.

A Revolta da catraca

Jonathan Stinglause

CULTURA!


