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Após quase uma semana de trabalho de 
investigação realizado pelo GIAA (Grupo 
de Investigação e Análise de Acidentes), 
formado pela CPFL para averiguação re-
ferente ao acidente fatal ocorrido na noite 
do sábado de 23 de maio passado e que 
vitimou o trabalhador Leandro Aparecido 
Felicíssimo, de 36 anos, o GIAA apresen-
tou seu relatório final. 

O documento contém algumas conclu-
sões e muitas suposições. A conclusão 
final defendida pela CPFL é que o aci-
dente ocorreu devido à ausência de ater-
ramento na fase B do ponto P1 durante 
a descarga atmosférica no cabo da rede 
primária. Porém, as equipes alegaram ter 
aterrado a fase, inclusive, a fase apresen-
tava um sinal característico de ancora-
gem. Ou seja, na avaliação do Sindicato, 
no momento em que teve a suposta des-
carga, o cabo estava aterrado e a equipe 
acabou soltando a corda, o cabo correu 
e ficou preso pelo aterramento, o que 
provocou a marca no cabo. Mas o que 
fica mais claro nesse processo todo é o 
modus operandi da empresa que procura 
punir severamente os trabalhadores mas-
carando, assim, as suas próprias falhas.

O Sinergia Campinas teve a participa-
ção de um representante indicado pela 
entidade para estar no GIAA: o dirigente 
Luciano Cardoso compôs o Grupo de In-
vestigação, cuja formação total contou 
com 13 membros, sendo 12 indicados 
pela direção da CPFL e 1 indicado pelo 
Sindicato.

CRE impedido de participar 
da investigação

Um fato inédito e preocupante ocor-
reu no decorrer desse processo: desta 
vez, a CPFL vetou a participação do 
CRE (Conselho de Representantes dos 
Empregados) na composição do GIAA, 
o que causou muita estranheza, pois 
em todos os outros acidentes fatais já 
registrados na empresa, o Grupo de 
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Relatório Final InconclusivoRelatório Final Inconclusivo
Investigação sempre contou com a indi-
cação e presença de um representante 
do CRE e um do Sindicato. Porque isso 
ajuda e contribui em muito pela transpa-
rência da investigação, pois o CRE é en-
tidade interna de representação de todos 
os trabalhadores da CPFL com atuação 
muito próxima do dia a dia dos trabalha-
dores.

Abaixo-assinado em 
toda a empresa

Por conta desse dilema e, visando pre-
servar a transparência das investigações 
de acidentes na empresa, correu um 
abaixo-assinado em toda a CPFL Paulis-
ta solicitando que, em todos os acidentes 
fatais seja respeitado o direito de partici-
pação de um representante do CRE e um 
representante do Sindicato nas investiga-
ções, para preservar a imparcialidade e a 
transparência no processo de investiga-
ção e análise dos documentos. 

O abaixo-assinado passou, sobretudo, 
pelas Áreas Operacionais, ainda não afe-
tadas pelo home office e obteve grande 
adesão, contando com mais de 700 as-
sinaturas.

Relatório do GIAA com 
algumas conclusões e 

muitas suposições
Alguns fatos constatados pelo GIAA:
√ O tempo estava chuvoso e com ne-

blina
√ Equipe de OM da CPFL verificou e 

constatou não existência de possíveis ge-
radores no local (risco de retorno)

√  Transformador da Linha teve dois 
para-raios queimados (extremidades)

√  Local de difícil acesso e com animais 
peçonhentos

√ Necessidade de realização de roça-
da para realização da atividade

√ Os trabalhadores possuíam o treina-
mento necessário para a realização da 
atividade e tinham autorização para tra-
balhos no SEP.

√ A equipe reportou dificuldade de co-
municação via rádio da empresa e celular

√ Algumas manobras e fechamento 
de chaves de chaves não tiveram comu-
nicação/acompanhamento do Centro de 
Operações.

√  Sinais de curto no isolador da fase 
“A” e no cabo da fase “C”.

Conclusão do GIAA
 A conclusão final do GIAA, com a res-

salva do Sindicato quanto ao não aterra-
mento na fase B, foi a seguinte:

“Segundo as evidencias coletadas nos 
depoimentos dos envolvidos, análise dos 
fatos, documentações, informações adi-
cionais e evidências fotografias do local o 
Grupo de Investigação e Análise de Aci-
dentes aqui constituídos, conclui como 

causa mais provável que o acidente 
ocorreu  devido à ausência de aterra-
mento na fase B do ponto P1 durante 
a descarga atmosférica (raio) no cabo 
da rede primária”. 

Ou seja, a versão inicial de descarga 
atmosférica (raio) cuja versão já circu-
lava no domingo (dia seguinte ao aci-
dente), foi a conclusão mais provável 
das causas do acidente. 

↪

Lições não aprendidas pela 
empresa... Leia na próxima 
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Lições não aprendidas pela empresaLições não aprendidas pela empresa

Por mais incrível e absur-
do que pareça em todo esse 
processo que já é aflitivo 
pelo fato de se tratar de vida 
perdida, a CPFL ainda tentou 
censurar parte do texto que 
compõe o relatório final do 
GIAA.

Isso porque, ficou cons-
tatado que uma das duplas 
que executavam o serviço 
excedeu o limite máximo per-
mitido pela legislação pois 
entrou em serviço às 6h da 
manhã e o acidente aconte-
ceu às 18h20 (horário apura-
do pela telemetria). Também 
não fez pausa correta para 
repouso e alimentação. 

E esse importante item 
anotado pelo dirigente sin-
dical foi duramente criticado 
pelos representantes da em-
presa que não queriam, em 
hipótese nenhuma, que fos-
se demonstrado no relatório.

Após mais de uma hora 
de intenso debate, o texto 
foi então anexado no GIAA, 
porém, os representantes da 
CPFL exigiram que fosse co-
locado como uma observa-
ção exclusiva do Sindicato. 

Esse fato comprova a im-
portância da participação 
da entidade sindical e do 
CRE nas investigações de 
acidentes, pois, sem contar 
com tal representação, os 
trabalhadores ficam sem vez 
e voz e a tendência é o dire-
cionamento do relatório final 
visando prejudicar os envol-
vidos no caso.

Acidente fatal aconteceu em 23 de maio, um sábado à noite. Na ocasião, duas equipes do 
plantão foram acionadas pela empresa para manutenção em uma linha primária. A vítima 

chegou a ser socorrida e levada a um hospital local de Franca, mas não resistiu 

Lições no processo que
 não foram aprendidas 

pela empresa... 
Para o Sindicato ficaram 

evidentes algumas situações:
√ Não existe controle efe-

tivo de jornada dos trabalha-
dores operacionais de cam-
po, sobretudo no horário de 
almoço.

√ É recorrente entre os 
trabalhadores de campo o 
desrespeito imposto pelas 
atividades da pausa para 
repouso e alimentação. De 
um lado, há o Centro de 
Operações com suas metas 
operacionais e, do outro, os 
profissionais de campo sem 
um controle eficiente de jor-
nada.  Pior é a tentativa dos 
representantes da empresa 
no GIAA de afirmarem que 
o Centro de Operações faz 
esse controle... um absurdo!

√ Controle do GIAA pela 
direção da empresa e não 
pelo presidente da CIPA lo-
cal. 

√ Empresa ainda insiste 
na busca de culpados para 
punições e não na preven-
ção.

√ Lamentável a divulgação 
do relatório do acidente nas 
EAs da CPFL com foco total-
mente voltado em culpar os 
trabalhadores sem destacar 
todo o contexto e as infra-
ções cometidas pelas lide-
ranças.
Trabalhadores punidos! !

E os gestores??
Os trabalhadores envolvi-

dos no acidente foram puni-
dos com 10 dias de suspen-
são e os representantes da 
empresa, responsáveis pelo 
acidente, continuam impu-
nes, prática também recor-
rente na CPFL, cuja regra é 
sempre castigar e culpar o 
lado mais frágil, nesse caso, 
os trabalhadores. Não fosse 
a participação do Sindicato e 
atuação firme no GIAA, com 
certeza os trabalhadores te-
riam sido desligados por jus-
ta causa.

Temporada de caça 
às bruxas na CPFL

Para a direção do Sindica-
to, após esse acidente fatal, 
parece que o espírito inqui-
sidor baixou nos gestores da 
CPFL! Começou uma verda-

deira maratona de advertên-
cias, suspensões a até de-
missões em toda a empresa.

As inspeções de seguran-
ça, sempre na surdina, têm 
provocado o terror entre os 
trabalhadores. Na visão das 
lideranças tudo é culpa do 
trabalhador. Esquecem que 
o trabalhador tem 10 minutos 
para sair para o trabalho de-
pois que bate o cartão, que 
os veículos são de uso cole-
tivo, esquecem também de 
todo controle existente, entre 
muitos outros pontos.  

Qualquer pequeno desli-
ze é punido severamente e 
de forma desproporcional e, 
como sempre acontece, as 
falhas da empresa ficam - 
sempre - impunes.


