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O Sindicato dos Operários e Empregados da Companhia Central Brasileira de Força 

Elétrica surgiu em Vitória em 12 de junho de 1931 com base no Dec. 19.770/31 para congregar 

pessoal de telefonia, bondes e lanchas e de eletricidade da CCBFE, liderados por Rodrigo de 

Sá Cavalcante, funcionário da contabilidade da Companhia.1 Após 4 dias, os 66 a assembléia 

geral elegeram Athanagildo de Araújo, militante do Centro Operário de Cachoeiro de 

Itapemirim, para presidir o Sindicato da Central Brasileira e levá-lo ao reconhecimento no 

Ministério do Trabalho, de acordo com aquela lei.2

Logo a conflituosa conjuntura daqueles anos pós-Crash de 1929 tornaria o Sindicato 

num ator político de primeira linha, a exemplo do ocorrido em 1934 quando eclodiram as greves 

de operários orientados pela Aliança Nacional Libertadora visando melhoria salarial.3 Foi como 

desdobramentos desse cenário político e ideológico que surgiu o Estado Novo e a Constituição 

de 37, dando margem para atrelar a estrutura sindical ao Estado. No rastro dessa orientação 

jurídica o Decreto-Lei nº 1.402/39 de Vargas deu início ao desmantelamento do que ainda 

restava da autonomia do movimento sindical impondo a criação de entidades por categorias 

profissionais de âmbito regional ou estadual. Para Weffort tal artifício legal no período 43-45 

tinha sentido pois 

Embora já começassem a surgir os sinais da crise de poder que deverão levar à sua 

bancarrota, Vargas prefere intensificar a propaganda junto às massas populares a 

eliminar quaisquer restrições que pesassem sobre as organizações sindicais. (...) Nestas 

circunstâncias, parece evidente que os sindicatos no período da ditadura não poderiam 

ser mais que um fenômeno de ordem legal. Na melhor das hipóteses, um fenômeno de 

ordem administrativa e assistencial.4
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Valendo-se novamente de Sá Cavalcante, a DRT indicou-o para ajustar a entidade dos 

eletricitários da CCBFE à nova legislação, o que se deu em 15 de março de 1941 como a 

criação da Associação Profissional dos Trabalhadores na Indústria de Energia Hidroelétrica, e 

providenciar imediatamente seu processo de transformação em sindicato. Esta organização 

agregava apenas os profissionais eletricitários, inclusive os de empresas públicas e de 

empresas de economia mista de serviços de eletricidade.5 Tamanha era a ingerência do DRT 

que, via de regra, as reuniões do sindicato com as empresas eram presididas pelo delegado 

regional do trabalho, Benjamin Malcher de Sousa.6

Todavia, quando a estabilidade no emprego ainda não era uma conquista definitiva para 

os dirigentes sindicais, a entidade se desagregou devido à demissão, em fevereiro de 1942, do 

novo presidente, Manoel Soares, que renunciou à diretoria da Associação7. Mais uma vez Sá 

Cavalcante foi convocado pela DRT para reorganizar o Sindicato e assumir sua presidência. 

Assim, a gestão cuidou logo de providenciar o processo de reconhecimento da entidade, o que 

ocorreu em 27 de janeiro de 1945, passando a chamar-se Sindicato dos Trabalhadores na 

Indústria da Energia Hidroelétrica no Estado do Espírito Santo. 

Entretanto, como este reconhecimento já ocorria nos estertores do Estado Novo, quando 

a movimentação das lideranças sindicalistas se somou à pressão popular pela normalidade 

democrática no país, a estrutura partidária foi articulada para organizar comitês queremistas, ou 

seja, a retomada ao estado de direito do país ainda sob a batuta de Vargas.8 Assim, foi o fim do 

Estado Novo e a precipitação da candidatura de Eurico Dutra à presidência em 1945, que 

promoveram a composição partidária PSD-PTB que orientou a atuação das diretorias do 

Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Hidroelétrica no Estado do Espírito Santo pelas duas 

décadas seguintes. 

No Espírito Santo, o Sindicato liderava a campanha contra a CCBFE, acusada pela 

população de praticar tarifas abusivas que apertavam-lhe o cinturão do custo de vida. Mas foi 

na luta por reajustes salariais que as diretorias mais se empenharam, visto que no governo 
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Dutra (1946-1950) os salários foram congelados por tempo indeterminado. Por isso, entre 1945-

51 o Sindicato impetrou 3 ações judiciais de acordo salarial contra a CCBFE em que reclamou 

dos preços dos gêneros de primeira necessidade e da alta geral do custo de vida do período da 

Guerra, cuja média girava em torno de 170%.9  

Também as notícias de que a CCBFE obtinha lucros crescentes repatriados para os 

Estados Unidos da América fazia aumentar o descontentamento do Sindicato, tornando-o uma 

das entidades líderes da campanha nacionalista que propunha a encampação das 

concessionárias estrangeiras que atuavam nos serviços públicos no Brasil. 

Em janeiro de 1951, Rodrigo Cavalcante passou a presidência ao seu companheiro 

Zózimo do Nascimento, mas permaneceu em colaboração com a diretoria; juntos figuravam 

entre as principais lideranças sindicais capixabas.10 Uma idéia da insatisfação dos eletricitários 

com a CCBFE é informada por Zózimo, quando refere o atraso no julgamento de um recurso 

que ficara pendente de informação estatística do Serviço de Estatística da Previdência e 

Trabalho: 

O pessoal está impaciente, mas disciplinado, aguardando a solução final.Penso, no 

entanto, caso a decisão do TST não seja favorável, irá haver barulho na colméia.11

O prestígio político de Zózimo Nascimento projetava-se na articulação em nível nacional. 

Isso foi manifesto na participação do Sindees como proponente e representante do Espírito 

Santo na criação da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Leste e Sul do 

Brasil, uma entidade de segundo grau (Art. 577 da CLT) com base territorial na Guanabara, Rio 

de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além do 

território capixaba. Após ser criada em 5 de fevereiro de 1952 por ato do ministro de Estado dos 

Negócios do Trabalho, Indústria e Comércio, Segadas Vianna, a federação – tendo Zózimo 

Nascimento em sua primeira diretoria - estendeu sua atuação para todo o território brasileiro e 
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transformou-se na Federação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas, em 19 de 

outubro de 1955.12

 Ao mesmo tempo, a organização dos trabalhadores e o debate desenvolvimentista 

prosseguiram num movimento da sociedade capixaba em torno do abastecimento de energia 

que fez a Assembléia Legislativa votar a Lei nº 527/51 que criava o Plano de Valorização 

Econômica do Estado, proposto pelo Governo Jones, um dos primeiros planejamentos 

estaduais do país. O Plano previa a construção de diversas usinas hidrelétricas e a criação da 

empresa pública Escelsa Espírito Santo Centrais Elétricas S/A para cuidar da construção de 

usinas no Espírito Santo e racionalizar o sistema vigente através da encampação gradativa das 

pequenas empresas locais e do concessionário estrangeiro, como de fato ocorreu.13

E foi neste contexto que foi promulgada a Lei 755, de 7 de dezembro de 1953, 

permitindo a constituição da ESCELSA Espírito Santo Centrais Elétricas S/A, uma empresa de 

economia mista de energia elétrica controlada pelo governo do Estado, criada em 1956. 

Enquanto isso, no Sindees, a diretoria atuava de acordo com a turbulência política do 

Segundo Governo Vargas, que renovava a cada momento o fervor e o estímulo dos 

trabalhadores na luta por salários que acompanhassem o ritmo da elevação do custo de vida no 

Brasil. Vargas, em 1o de maio de 1954, respaldou-se em base sindical e decretou um aumento 

de 100% no salário mínimo gerando o “racha” do governo que culminou com a demissão de 

Goulart e, posteriormente, serviu de ingrediente à crise política que o levou ao suicídio. 

No Espírito Santo, o debate sobre os aumentos o custo de vida era cada vez mais 

intenso, enquanto as reivindicações do Sindicato à CCBFE eram acrescidas de itens como 

plano de carreira, distinção de antigüidade e abono-natal – e se prolongariam por toda a década 

de 1950 rompeu a década seguinte com a organização de um boicote popular ao pagamento 

das contas de energia com o apoio de piquetes e carros de sonorização nas portas da agência 

de recebimento da Companhia na praça Costa Pereira, apoio da Igreja Católica e das 
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autoridades e a recusa dos bancos em receber as contas da empresa, o que resultou na 

redução das tarifas da CCBFE. 

Mantendo-se no controle político do Sindees desde 1931, a partir de 1963 as eleições 

sindicais não mais se dariam sem que houvesse confronto entre chapas concorrentes. Na 

disputa pela sucessão de Zózimo/Cavalcante, outras duas chapas se apresentaram e, finda a 

apuração, Adir Baracho conseguia derrotar o grupo hegemônico rompendo provisoriamente 

[...] um ciclo de sucessivos presidentes cuja atuação política se pautara no mesmo campo 

sindical [...].Sua gestão inaugura uma nova relação entre o sindicato e as empresas, ou 

seja, materializa o lema petebista de conciliação entre capital e trabalho. Altera também a 

relação da direção com a base, quando assume uma postura presidencialista de 

concentrar as decisões na diretoria. Mas, sua postura nas assembléias da categoria é do 

político que abre espaço para a participação e no final encaminha suas propostas.14

De fato, Baracho seria criticado pela oposição por assinar acordos salariais cujos 

aumentos não cobriam os constantes aumentos do custo de vida. Porém, em meados de 1964, 

o curto espaço ainda existente para a negociação não mais se daria pois o país mergulhara 

numa trajetória de 21 anos de autoritarismo cívico-militar. No caso do setor elétrico, a situação 

se agravou pois em novembro de 1964, Castelo Branco assinou a compra da CCBFE junto de 

todas as empresas da Amforp no Brasil e as incorporou ao patrimônio da Eletrobrás.  

Porém, ao livrar o Sindees da concessionária estrangeira, gradativamente a ditadura 

minou o espaço dos 2 grupos dirigentes e induziu o controle das entidades às lideranças 

pelegas, materializando aí seu descompromisso com as reformas de base que abririam espaço 

para políticas redistributivas de renda e para a reforma agrária, bandeiras que demarcaram o 

campo político de Jango e das lideranças petebistas capixabas. Desta forma, entre 1964 e 

1987, a gestão do Sindees ficou sob controle do grupo de Airton Bianchi, que utilizou o 

Sindicato para mediar a relação entre o Estado autoritário e os eletricitários.  
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Neste período ampliou-se a prática assistencialista e previdenciária através da prestação 

de serviços médico-odontológicos, empréstimos pessoais, serviço de ambulâncias, bolsas de 

estudos, cursos de alfabetização, de datilografia e outros benefícios sociais que, na verdade, 

visavam fixar o carisma de Bianchi e esvaziar o conteúdo político e ideológico da relação 

capital-trabalho na medida em que as diretorias apresentavam acordos coletivos previamente 

formulados cuja assembléia era manipulada a aprovar. Com tal expediente, Bianchi manteve-se 

no poder. Tamanha influência política simplesmente sufocava as chapas concorrentes pois a 

cada mandato as finanças do Sindicato eram sacrificadas à custo de novas aquisições, como a  

de um gabinete odontológico na Delegacia Sindical de Cachoeiro de Itapemirim.15 Tais 

estratégias perduraram até o seu último mandato (1978-1980). 

A oposição surgiu como força política organizada no Sindees no final dos anos 70, 

acompanhando uma tendência da esquerda brasileira, que passou a pressionar abertamente o 

regime em movimentos como o da anistia, além da denúncia ao peleguismo. Nesta época, os 

trabalhadores brasileiros retornaram à cena política através das greves no ABC paulista, e 

depois organizaram o Partido dos Trabalhadores. O novo sindicalismo forçou uma distensão do 

controle sobre os sindicatos:  

As novas lideranças entram nos sindicatos com o objetivo de transformá-lo por dentro da 

estrutura oficial, atuam no sentido de romper com as anacrônicas práticas de imobilismo, 

assistencialismo e recolhimento do imposto sindical; criam instâncias de organização que 

não são reconhecidas legalmente mas que atuam de fato, como a CUT, as Intersindicai e 

os fundos de greve. O nascimento da Central Única representa a mais importante 

conquista dos trabalhadores do Brasil daquele momento.16

A primeira reação contra o grupo de Bianchi veio do Grupo Energia, vinculado à CUT 

nacional e ao PT, e organizado para delinear estratégias para disputar as eleições no Sindicato. 

A crítica a Bianchi pode ser definida no comentário de um associado: 
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O Sindicato necessita de uma diretoria que atue em benefício dos trabalhadores. Ao 

contrário do que ocorre com a atual, cujo presidente está atrelado às decisões patronais, 

criando desinteresse, por parte dos associados, nas reivindicações por melhores salários 

e condições de trabalho. Atualmente, quando da realização de assembléias, comparece 

uma média de 30 pessoas, dos 1700 associados. O Sindicato tem se resumido à 

prestação de assistência médica.17

Através do Sindees, o Energia conquistaria uma nova base para a Comissão Regional 

do PT de onde obteria apoios à conquista das entidades de trabalhadores e à organização dos 

movimentos populares.18  Por isso, no manifesto A solidariedade se faz na luta, em que 

apontava as mazelas dos trabalhadores, estes eram convocados aos comitês de solidariedade 

e a estruturarem uma ação conjunta pela justas lutas dos trabalhadores.19

Porém, derrotar Bianchi não era empresa fácil. No primeiro embate eleitoral surgiram 

boatos em desfavor da Chapa 2 que exploravam a inexperiência do pessoal envolvido - seus 

membros não tem vivência sindical – e incutia nos eleitores que a oposição daria fim à estrutura 

de cobertura à saúde e demitiria os médicos e dentistas do Sindicato, entre outras acusações 

sobre condições morais para assumir o Sindicato.20 Porém, mesmo derrotada pelo candidato de 

Bianchi, Gabriel Leônidas, a oposição de esquerda consolido-se na base e a eleição serviu para 

legitimá-la na luta da categoria abrindo espaço para se fazer cada vez mais presente nas 

assembléias como grupo formalmente constituído. A estratégia era promover uma mobilização 

crítica dos associados implicando na construção de um movimento sindical dinâmico e político 

frente à inflação elevada e à instabilidade política. Para este fim foi organizado o boletim 

informativo Energia. 

Mas o embate interno entre as duas correntes continuava acirrado. Ainda em 1985 

acaloraram-se os debates sobre a redemocratização nacional já que o regime militar dava seus 

últimos suspiros, e um novo presidente foi eleito. Contudo, Tancredo veio a falecer e José 

Sarney assumiu a presidência da República. Dentro do Sindicato os debates acirraram-se ainda 
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mais em 1986, preparando a disputa das próximas eleições sindicais. Contudo, o tom de 

oposição pouco depois ecoaria além do Sindicato quanto a luta engajada da esquerda passaria 

a pautar a articulação partidária em torno dos interesses de classe nos debates da nova 

constituição iniciados em 1986. Finda a transição, o grupo de Bianchi estava derrotado. 

O período que se seguiu, de controle cutista entre 1987 até 2005, por sua vez, veio 

consagrar o êxito do grupo Energia com uma permanência no poder que já repete em duração 

os períodos anteriores. A começar pela eleição de Baiôco, o Sindees (atual Sinergia-ES)  

permaneceu fiel à defesa da empresa pública, sobretudo da Escelsa: quando o governo 

anunciou a privatização da empresa, o Sindicato foi para as ruas protestar.  

Finalmente, a condução cutista no Sinergia-ES recompôs-se uma vez mais nos anos 

FHC para enfrentar a nova – e dura – realidade das demissões em massa, do leilão da Escelsa, 

da terceirização dos seus serviços entre mais de 10 empresas subempreiteiras. Por fim, a atual 

terceira gestão Pigatti, não por acaso presidente da Cut-ES, vem encarando com realismo 

crítico a conjuntura pós-privatização da Escelsa e a derivação da matriz energética do país para 

o gás natural, entre outras formas de energia renovável para permanecer em condições de 

formular politicamente pelo interesse de seus novos e dispersos representados diante dos 

desafios à organização trabalhadora trazidos pela modernidade tecnológica e pela nova 

dinâmica da acumulação de capitais no país.  
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