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DESDE 1988 
AO LADO DOS 

TRABALHADORES
CELESC É ELEITA A TERCEIRA 
MELHOR DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA DO BRASIL leia nas pg. 2-3

VACINAR É
proteger a saúde e a vida



A partir da aprovação da MP 1031, que autorizou 
a Privatização da Eletrobras no Senado Federal e 
a respectiva sanção pelo Presidente da República, 
restou aos movimentos organizados em defesa da 
Eletrobrás Pública intensificarem a luta em ou-
tros campos de batalha, para além das ações polí-
ticas, indo inclusive até as vias judiciais.

Ações de Inconstitucionalida-
de da Medida Provisória, com 
elevados custos frente ao baixo 
poder econômico dos sindicatos 
estão sendo preparadas. Com 
vistas a arcar com estes altos 
custos, as entidades que Com-
põem o Coletivo Nacional dos 
Eletricitários (CNE) e a Intersul 
propuseram nas assembleias re-
alizadas em 22 e 23/07/2021 a 
Taxa de Fortalecimento Sindical. A categoria de-
liberou por uma contribuição para sócios e não 
sócios, inicialmente em duas parcelas iguais e su-
cessivas de R$ 100,00 (cem Reais) cada uma.

Se houver êxito na ação junto ao STF e suspen-
são dos efeitos da MP 1031, será necessária nova 
arrecadação para custear novas despesas e ho-
norários da assessoria jurídica contratada. Devido 
às Empresas Eletrobras não estarem dispostas a 

facilitar a ação sindical, a decisão em assembleia 
não foi suficiente para implementação do descon-
to em folha, sendo portanto necessária uma auto-
rização individual de cada trabalhador disposto a 
contribuir com esta luta, que é de toda a socieda-
de brasileira.

Você pode autorizar o desconto em Folha de Pa-
gamento imprimindo a autoriza-
ção, assinando e enviando para 
um dos sindicatos da Intersul 
por e-mail ou ainda entregando 
pessoalmente a um dirigente 
sindical da sua base. A autoriza-
ção pode ser obtida em https://
bit.ly/autorizacaointersul. Você 
também pode autorizar o des-
conto em folha preenchendo o 
formulário eletrônico disponível 

em https://pt.research.net/r/YH6MFJP. Se prefe-
rir, pode ainda pode fazer um PIX através da cha-
ve 86439395000149 (CNPJ).

Convocamos a todos os trabalhadores eletrici-
tários a para apoiar e contribuir com as entidades 
sindicais nesta luta pela preservação da Eletro-
bras Pública, e reversão dos enormes prejuízos 
causados ao povo brasileiro e aos trabalhadores 
pela aprovação da MP 1031/21.

A percorrida de campanha da cha-
pa apoiada pela Intercel para o Con-
selho Deliberativo da Celos entrou 
em sua segunda semana. Ao lado do 
Representante dos Empregados no 
Conselho de Administração, Leandro 
Nunes, o candidato a titular na cha-
pa,  Felipe Braga está debatendo com 
os celesquianos as 
propostas e compro-
missos para a conti-
nuidade da defesa dos 
direitos dos trabalha-
dores e da Celesc Pú-
blica.

Entretanto, em uma 
eleição de chapa úni-
ca, muitos trabalha-
dores tendem a dar 
pouca importância 
ao pleito. A verdade 
é que é fundamental 
a ampla participação 
da categoria, votando 
e dando respaldo aos 
conselheiros. A manifestação de voto 
é, exatamente, o suporte para que as 
representações eleitas mantenham 
um trabalho combativo.

A composição do Conselho Deliberati-
vo é paritária: enquanto a Diretoria da 
Celesc indica 3 membros (dentre eles 
o presidente), os trabalhadores elegem 
3 representações. Esta correlação de 
forças é muito importante para impedir 

que alterações nos planos previdenciá-
rio e plano de súde sejam feitas unilate-
ralmente, prejudicando os participantes 
ativos e assistidos. Mais do que a ca-
pacidade de argumentar e a disposição 
de luta, a força da representação está 
na capacide de mobilização dos traba-
lhadores em defesa de seus direitos. E 

a eleição é a primeira 
demonstração de que 
os participantes estão 
atentos. Com uma ca-
tegoria mobilizada e 
participando ativamen-
te da eleição, os parti-
cipantes da Celos dão 
o recado de que seus 
direitos não podem ser 
atacados.

Para os sindicatos 
da Intercel, a eleição 
para o Conselho De-
liberativo da Celos 
tem impacto direto 
sobre os benefícios 

dos trabalhadores da ativa, aposen-
tados, pensionistas e toda a família 
celesquiana.

A campanha acontece até o dia 21 
de setembro, e a chapa apoiada pela 
Intercel continuará percorrendo os 
locais de trabalho, apresentando aos 
trabalhadores as propostas e deba-
tendo com a categoria um trabalho 
coletivo de fortalecimento da Celos.

Vacinação contra COVID-19 é fundamental para a saúde coletiva e é responsabilidade da empresa realizar campanhas de informação aos trabalhadores

VACINAR É PROTEGER A SAÚDE E A VIDA DOS TRABALHADORES

Vacinas são substâncias que possuem como função 
estimular nosso corpo a produzir respostas imunológi-
cas a fim de nos proteger contra determinada doença. 
Elas são produzidas a partir do próprio agente causa-
dor da doença, que é colocado em nosso corpo de for-
ma enfraquecida ou inativada. Apesar de não causar a 
doença, as formas atenuadas e inativadas do antígeno 
são capazes de estimular nosso sistema imunológico. O 
Ministério Público do Trabalho (MPT) divulgou um Guia 
Técnico sobre vacinação contra a Covid-19, ainda de 
acordo com o órgão, a vacinação é direito-dever de em-
pregadores e empregados em atenção ao Plano Nacional 
de Vacinação. Segundo o MPT, aspectos epidemiológicos 
exigem a vacinação em massa para contenção e controle 
da pandemia. Para a instituição, é importante destacar 
também a recente decisão do Supremo Tribunal Federal 
e as legislações pertinentes, que determinam a obriga-
toriedade da vacinação. Em Guia Técnico destinado a 
procuradores e procuradoras da instituição, o MPT lista 
pontos de normas brasileiras sobre saúde e segurança 
no trabalho para demonstrar que o objetivo da vacinação 
é concretizar o direito fundamental à vida e à saúde do 
trabalhador, inclusive no seu aspecto coletivo e social. 
O interesse coletivo deve se sobrepor aos interesses in-

dividuais, conforme determina a CLT.  Segundo o docu-
mento, compete ao empregador adotar a vacinação como 
medida coletiva de proteção, devendo prevê-la em pro-
grama de vacinação previsto no Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), além de propi-
ciar aos empregados o direito à informação sobre todo 
o processo de vacinação. Para a 
instituição, “em se tratando do 
risco biológico SARS-CoV-2, é 
necessário para o seu controle e 
para evitar a infecção dos traba-
lhadores, a estratégia profilática 
de vacinação, que visa à imuni-
zação do grupo. Logo, havendo o 
reconhecimento da existência de 
risco biológico no local de traba-
lho, a vacinação deve ser uma das medidas no PCMSO”.

Dever de Esclarecimento: o empregador deverá esclare-
cer aos empregados as informações sobre a importância 
da vacinação para a proteção dele próprio e de seus cole-
gas de trabalho e também as consequências jurídicas de 
uma recusa “injustificada” de se vacinar. Diante da recusa 
do empregado, deverá o empregador direcioná-lo para o 
serviço médico da empresa para avaliação de seu esta-

do de saúde e verificar alguma incompatibilidade com as 
vacinas disponíveis. Na orientação, a instituição reforça 
que é fundamental esclarecer e orientar os trabalhadores 
sobre a importância do ato de se vacinar. “Desse modo, se 
houver recusa do empregado à vacinação, a empresa não 
deve utilizar, de imediato, a pena máxima ou qualquer outra 

penalidade sem antes informar ao 
trabalhador a importância do ato 
de vacinação e as consequências 
da sua recusa, propiciando-lhe 
atendimento médico ou psicoló-
gico, com esclarecimentos sobre 
a vacina”, diz o MPT no Guia. A 
aplicação de eventual sanção por 
parte do empregador deve ser an-
tecedida, se for o caso, de avalia-

ção clínica, pelo médico do trabalho, principalmente em 
relação ao estado de saúde do empregado, observados os 
registros em prontuário clínico individual, assegurados o 
sigilo do ato médico e o direito ao resguardo da intimidade 
e da vida privada do trabalho.

No Supremo Tribunal Federal – STF tem sido julgadas 
algumas ações desfavoráveis aos trabalhadores do servi-
ço público punidos por não se vacinarem, o entendimento 

é que as questão coletiva do trabalho prevalece sobre a 
individual. Devendo ser afastadas convicções filosóficas. 
Foram analisadas em conjunto duas ações diretas de in-
constitucionalidade, que tratavam da vacinação contra a 
Covid-19, e ainda um recurso extraordinário. Prevalece-
ram os entendimentos dos relatores, ministros Ricardo 
Lewandowski e Luís Roberto Barroso, respectivamente. 
Em um voto longo, Lewandowski afirmou que o Estado é 
obrigado a proporcionar a toda a população interessada 
o acesso à vacina para prevenção da Covid-19. A saúde 
coletiva, disse, "não pode ser prejudicada por pessoas 
que deliberadamente se recusam a ser vacinadas, acre-
ditando que, ainda assim, serão egoisticamente benefici-
árias da imunidade de rebanho". 

No ACT 2020/2021 (Clausula 46 – Covid-19), os ele-
tricitários celesquianos, já preocupados com o avanço 
da pandemia, conquistaram o direito a se vacinarem 
assim que estivessem disponíveis para aplicação. Ago-
ra está aí o direito a saúde e a vida através da ciência, 
do SUS e dos trabalhadores/as da saúde para que a 
VIDA continue. Nossos sentimentos aos familiares dos 
eletricitários/as que perderam a vida para essa doen-
ça e a todas e todos os familiares das quase 600 mil 
mortos no Brasil. 
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Ampla participação na eleição para o Conselho Deliberativo da 
Celos demonstra união da categoria em defesa de seus direitos

ELEIÇÃO CELOS

O VALOR DO VOTO
CELESC

CELESC É ELEITA TERCEIRA MELHOR 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DO BRASIL

CELESC

Novo prêmio é mais um motivo para o reconhecimento dos trabalhadores no ACT

Na última quinta-feira, enquanto os 
sindicatos que compõem a Intercel ne-
gociavam a pauta de reivindicações do 
Acordo Coletivo de Trabalho 2021/22 dos 
celesquianos com a Diretoria da Celesc, 
a Associação Brasileira de Distribuidoras 
de Energia Elétrica (Abradee) divulgava o 
resultado do Prêmio Abradee 2021.

A Celesc foi reconhecida como a ter-
ceira melhor distribuidora de energia 
elétrica do Brasil, na avaliação do clien-
te, entre as distribuidoras que atendem 
mais de 500 mil unidades consumidoras. 
O prêmio se soma ao reconhecimento 
dado pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), que no início deste ano 
premiou a Celesc também na categoria 
de avaliação pelo cliente.

2020 foi um ano muito difícil. Diante 
de uma pandemia que virou o mundo de 
pernas para o ar e de uma catástrofe 
natural de grandes proporções, os celes-
quianos mantiveram o trabalho árduo de 
atender Santa Catarina com qualidade. 
Diz o ditado que é na adversidade que se 
vê o valor dos trabalhadores. Mas é no 
Acordo Coletivo de Trabalho que deve-

-se reconhecê-los e recompensá-los.
Mais do que vídeos, elogios, tapinhas 

nas costas, os trabalhadores precisam 
ver ações efetivas de reconhecimen-
to por parte da Diretoria da Celesc. O 
Acordo Coletivo de Trabalho reflete os 
anseios dos trabalhadores por melhores 
condições de trabalho, remuneração e 
vida e deve ser tratada como prioridade.

Até o fechamento desta edição, a se-
gunda rodada de negociação não havia 
iniciado. A primeira rodada foi marca-
da por poucas novidades e pela pro-
messa de que a Garantia de Emprego 
já seria debatida no início da segunda 
rodada. Fiquem atentos aos Boletins 
da Intercel e às concentrações nos lo-
cais de trabalho.

"A categoria deliberou 
por uma contribuição 

para sócios e não 
sócios, inicialmente em 
duas parcelas iguais e 

sucessivas de R$ 100,00 
(cem Reais) cada uma"

Intersul arrecada contribuições para fortalecimento sindical

TRABALHADORES FINANCIAM LUTA 
JURÍDICA CONTRA A PRIVATIZAÇÃO

ELETROSUL

"A verdade é que 
é fundamental a 

ampla participação 
da categoria, votando 

e dando respaldo à 
representação eleita. 

A manifestação de 
voto é, exatamente, 
o suporte para que 
as representações 

eleitas mantenham um 
trabalho combativo"

A saúde coletiva, disse, "não 
pode ser prejudicada por pessoas 
que deliberadamente se recusam 

a ser vacinadas, acreditando 
que, ainda assim, serão 

egoisticamente beneficiárias da 
imunidade de rebanho". 



POR QUE É IMPORTANTE 
SE VACINAR CONTRA COVID-19

A pandemia de COVID-19 permanece ativa e ameaçando a todos. Além do 
distanciamento social e da adoção de medidas de higiene como álcool gel 
e uso de máscaras, a vacinação é a principal esperança na luta contra o 
coronavírus. Entretanto, mesmo com o avanço da vacinação, o número alar-
mante de contágios e mortos tem aumentado, principalmente com a dis-
seminação da variante delta. O aumento dos casos de contaminação corre 
lado a lado com o alarmante dado de que boa parte da população brasileira 

tem se negado à vacinar-se. A negativa tem em suas bases o negacionismo 
e a proliferação de Fake News. Infelizmente, campanhas ostensivas contra 
a ciência tem atingido uma parcela da população que continua duvidando 
da eficácia da vacina. Mas, afinal de contas, porque é importante se vacinar 
contra COVID-19? Para combater as Fake News e esclarecer a população, 
o site AOS Fatos publicou a história abaixo, detalhando a importância de 
vacinar-se no combate à pandemia e na proteção à vida.

POR CECÍLIA MARINS. PUBLICADA ORIGINALMENTE EM HTTPS://WWW.AOSFATOS.ORG/NOTICIAS/POR-QUE-E-IMPORTANTE-SE-VACINAR-CONTRA-COVID-19/


