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PARALISAÇÃO
CELESQUIANOS PARALISAM ATIVIDADES CONTRA 
ATAQUES DA DIRETORIA AOS SINDICATOS



Celesquianos paralisam atividades contra ataques da Diretoria da Celesc à organização sindical

PARALISAÇÃO
Os ataques da Diretoria da Celesc às representações e 

à organização dos trabalhadores através dos sindicatos 
da Intercel, realizados na última rodada de negociação 
do Acordo Coletivo de Trabalho 2021/22, com a pro-
posta de redução de dirigentes sindicais liberados de 
13 para 10, mobilizou os trabalhadores que, em ato de 
repúdio, paralisam as atividades nesta quinta-feira, dia 
09, quando deve ocorrer a terceira rodada de negocia-
ção. A paralisação dos trabalhadores é um recado claro 
à Diretoria da Celesc de que a categoria não aceitará a 
tentativa de fragilizar a organização e mobilização dos 
celesquianos em defesa de seus direitos e em defesa 
da Celesc Pública. Mais do que isso, os trabalhadores 
da Celesc tem consciência de que os ataques aos sin-
dicatos da Intercel ocorrem porque são as entidades 
sindicais que impedem o aprofundamento de uma po-
lítica privatista na Celesc, algo que sempre foi objetivo 
desta Diretoria.

Após um período de relativa calmaria na empresa,  
motivado pela fragilidade do Governo do Estado du-
rante os processos de impeachment do último ano, a 
Diretoria da Celesc retomou a sua verdadeira face: a de 
inimiga dos trabalhadores e da Celesc Pública. Oculto 
sob as incertezas de continuidade do Governo, o ódio 
às representações dos celesquianos voltou à tona neste 
Acordo Coletivo. Se em 2020 a "nova postura" da Dire-
toria na mesa de negociação foi elogiada, personificada 
no então Diretor de Gestão Corporativa, Pablo Cupani, 

tudo não passava de farsa. E a farsa ficou evidente na 
segunda rodada de negociação.

Apesar de manter uma cordialidade na mesa, é evi-
dente que o agora ex-diretor de gestão corporativa não 
passa de um porta-voz da visão de consenso na Dire-

toria: é preciso atacar os sindicatos para abrir caminho 
para a destruição dos direitos e para a privatização da 
Celesc. E o grande responsável é o Presidente da Ce-
lesc, Cleicio Poleto Martins. Afinal de contas, foi ele que 
pediu "um voto de confiança" ao trazer para si a res-

ponsabilidade das negociações coletivas e das relações 
sindicais ao entregar de bandeja a Diretoria de Gestão 
Corporativa no colo da EDP.

Lembrando do histórico do Presidente, fica ainda 
mais evidente a necessidade de representações fortes 
para lutar contra a privatização e contra a retirada de 
direitos. Ainda em 2019, Cleicio pregava a retirada da 
Garantia de Emprego e pedia o poder de demitir traba-
lhadores. Tratava trabalhadores como inimigos, tendo 
colocado um segurança armado na porta do Conselho 
de Administração. Encaminhou, ainda, uma reestrutura-
ção que visava, em um curto espaço de tempo, destruir 
as regionais. E, de novo, deu a Diretoria responsável 
pelos direitos dos trabalhadores para um Diretor indi-
cado pelo acionista minoritário que mais busca a pri-
vatização da Celesc. Nos últimos tempos o Presidente 
tem buscado uma guinada em sua imagem: elogia tra-
balhadores, percorre regionais e até promove churras-
cos. Mas, no fundo, a nova imagem parece um disfarce. 
Aliás,  na reunião com o Governador, Cleicio foi um dos 
entusiastas da ideia de esquecer os embates passado e 
olhar adiante. Será que lá o presidente mentiu?

Nesta quinta-feira, a terceira rodada de negociação 
precisa trazer avanços e a derrota dos ataques da Dire-
toria. É preciso respeito com representações que lutam 
pelos trabalhadores e em defesa da Celesc Pública. A 
categoria se manterá unida, mobilizada e disposta ao 
embate em defesa de suas representações.

MP 1045 é rejeitada por Senadores, impedindo contratações sem direitos trabalhistas

SENADO BARRA MINIRREFORMA TRABALHISTA

Em votação no dia º de setembro, o Senado Federal 
rejeitou por 47 a 27, a Medida Provisória da "minir-
reforma trabalhista" (MP 1045), que havia sido apro-
vada na Câmara dos Deputados (conforme relatamos 
no Linha Viva nº 1496). A medida,  agora denominada 
PLV 17/2021 (Projeto de Lei de Conversão), justificada 
pelo governo como um plano de ciração de empregos, 
na verdade, trazia a permissão para contratações com 
exclusão de direitos, redução de salários e jornadas, 
similar à ideia embutida na chamada “carteira verde e 
amarela”, também já derrotada no ano passado.

A tese de que reduzir direitos favorece a criação 
de empregos é utilizada para justificar ataques à 
legislação trabalhista desde 2016, na esteira do 
golpe. Entretanto, mesmo depois de consolidada a 
destruição da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), com a aprovação da reforma trabalhista, em 
2017, o desemprego se agrava e a informalidade e as 
subocupações explodem.

Após a aprovação na Câmara, a oposição intensifi-

cou a resistência no Senado, principalmente porque 
a medida agravaria a situação de fragilização das 
relações trabalhistas em meio a uma crise sem pre-
cedentes e sem data para terminar. Em documento 
enviado aos Senadors, as centrais sindicais mani-
festaram que “os conteúdos das políticas de prote-
ção de empregos e de geração de ocupações devem 
ser objeto de projeto de lei específico, devidamente 
analisado e debatido nas instâncias do Congresso 
Nacional, com ampla participação das representa-
ções dos trabalhadores, dos empregadores e do go-
verno”, defendendo a rejeição do PLV.

A rejeição da "minirreforma trabalhista" foi um gran-
de golpe contra o Governo Federal. O Ministro da Eco-
nomia, defensor ferrenho da destruição dos direitos 
dos trabalhadores, chegou a afirmar que a rejeição do 
projeto foi um enorme equívoco. O fato é que, mesmo 
parlamentares alinhados ao Governo Federal votaram 
contra o projeto, derrubando mais um ataque contra a 
classe trabalhadora.

Conflito de interesses X perda da concessão

UM VOTO COLETIVO

Enquanto os trabalhadores acompanham os ataques da Direto-
ria da Celesc às representações sindicais, é preciso atenção com 
relação ao futuro da Fundação Celos. A paridade na representa-
ção é a única forma de garantir que os participantes tenham voz 
na gestão da fundação e na defesa de seus direitos. Diante de uma 
Diretoria que demonstra, dia após dia, que não respeita nem os 
trabalhadores, muito menos suas representações, é preciso garan-
tir através do voto a resistência contra as aspirações privatistas 
da atual administração da empresa.

Eleger uma representação forte e totalmente ligada à luta dos 
trabalhadores é manter as condições para a defesa da categoria, 
dentro da Celos. Não foram poucas as vezes onde a Diretoria da 
Celesc buscou atacar direitos dos participantes e, dada a postura 
da atual Diretoria na negociação do ACT, os trabalhadores devem 
votar massivamente em Felipe e Lucir, para continuar a luta!
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Projeto de Decreto Legislativo passou pela Câmara e pelo Senado

ELETROBRAS

APROVADA A SUSPENSÃO DOS 
EFEITOS DA RESOLUÇÃO CGPAR 23

Após uma luta intensa das entidades 
sindicais para evitar perdas para os tra-
balhadores relativas aos Planos de Saúde, 
finalmente o Congresso Nacional aprovou 
o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 
342/2021 de autoria da deputada federal 
Erika Kokay (PT-DF). Com isso, ficam sus-
pensos os efeitos da famigerada CGPAR 
23, que impôs regras de 
custeio das empresas es-
tatais federais e limitou 
gastos com benefícios 
de assistência à saúde 
dos empregados. A par-
tir desta suspensão em 
nome dos sindicatos que 
compõem o Coletivo Na-
cional dos Eletricitários 
(CNE) foi marcada uma 
agenda com a Eletro-
bras, para semana que 
vem onde o CNE preten-
de solicitar a imediata 
suspensão de todos os efeitos da CGPAR 
23 no ACT 2020-2022.  O CNE entende 
que a negociação foi bastante prejudica-
da pelos impactos negativos em razão da 
Resolução CGPAR 23, e que os trabalha-
dores se sentiram pressionados a concluir 
a negociação e agora com a aprovação da 
suspensão da Resolução pelo Congresso, 
abre se uma porta para corrigir os proble-
mas causados.

Cabe destacar  aqui, ainda que não se 
consiga anular completamente as altera-
ções no beneficio de Assistência à Saúde, 
devido ao ACT ter pactuado as alterações, 
é importante ressaltar que a queda da 
Resolução CGPAR afasta alguns riscos de 
insustentabilidade dos planos de saúde, 
como por exemplo, elimina os limitadores 

de gastos por parte das 
empresas em relação à 
folha de pagamento. Isto 
por si só, já traz um pou-
co mais de tranquilidade 
aos trabalhadores e as 
entidades sindicais para 
futuras negociações em 
ACT que virão inexoravel-
mente.

Também devemos lem-
brar e valorizar o empe-
nho da deputada federal 
Erika Kokay (PT-DF), que 
apresentou o Projeto de 

Decreto Legislativo (PDL) 342/2021, fa-
zendo uma grande articulação com os 
parlamentares a fim de garantir a sua 
aprovação. Isto evidencia a importante 
para os trabalhadores de contar com par-
lamentares comprometidos com a classe. 
A atuação de Érika Kokay tem servido de 
exemplo para refletirmos em que tipo de 
candidatos apoiamos e depositamos nos-
sas esperanças.

ELEIÇÃO CELOS

GOLPE

CELESC

"A paralisação dos trabalhadores é um 
recado claro à Diretoria da Celesc de que 
a categoria não aceitará a tentativa de 

fragilizar a organização e mobilização dos 
celesquianos em defesa de seus direitos 
e em defesa da Celesc Pública. Mais do 
que isso, os trabalhadores da Celesc 

tem consciência de que os ataques aos 
sindicatos da Intercel ocorrem porque 

são as entidades sindicais que impedem o 
aprofundamento de uma política privatista 

na Celesc, algo que sempre foi objetivo 
desta Diretoria"

Reunião com a Vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho será virtual

INTERSUL PARTICIPARÁ DE MEDIAÇÃO DA PLR 2021

Os dois representantes da Intersul na Comissão que 
discute PLR com a Eletrobras estarão presentes na reu-
nião virtual com a vice-presidência do Tribunal Superior 
do Trabalho, no dia 09/09/2021. A Eletrobras acabou por 
acatar o pedido de Mediação Pré-processual realizado 
pelo Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE), e a expec-
tativa dos dirigentes sindicais é demonstrar no TST que a 
proposta da Eletrobras para o Termo de Pactuação da PLR 
2021, a exemplo do que já ocorreu em anos anteriores, é 
bastante prejudicial aos trabalhadores, visto que repete 
as mesmas injustiças postas goela a baixo dos trabalha-
dores no passado. São várias imposições da Eletrobras 
que esperamos que o TST afaste da negociação. Dentre 
as principais discordâncias do CNE quanto ao Termo de 
Pactuação, podemos citar, pagamento exclusivamente 
mediante lucro financeiro sem considerar uma parcela 
referente aos resultados operacionais, restrição de paga-
mento aos anistiados, desconto de 25% do montante a tí-
tulo de suposta dívida dos trabalhadores referente à PLR 
anteriores. O CNE pretende afastar estas imposições da 

Eletrobras para que possamos concluir uma negociação 
mais tranquila e justa do que as negociações anteriores.

No que diz respeito à PLR 2020, cuja a negociação já se 
encerrou, os trabalhadores aguardam apenas o pagamen-
to pelas empresas, uma vez que o pagamento dos dividen-
dos aos acionistas já foi anunciado. Sobre as diferenças 
da PLR 2018, o CNE vem interpelando a Eletrobras que 
alega necessitar parecer da SEST sobre qualquer dife-
rença a pagar aos trabalhadores com base no pagamento 
adicional de dividendos já realizado aos acionistas. O CNE 
ainda espera uma solução administrativa, no entanto os 
trabalhadores já deram autorização em assembleias para 
a tomada de medidas judiciais caso a resposta da Eletro-
bras seja negativa.

Novas informações sobre PLR e sobre a mediação serão 
atualizadas em boletim depois da reunião no TST e após a 
reunião com a Eletrobras marcada para semana seguinte, 
para tratar de pendencias relativas ao ACT, PLR, e dias 
parados durante a ultima mobilização em defesa da Ele-
trobras Pública.

ELETROBRAS

"O CNE entende que a 
negociação foi bastante 

prejudicada pelos 
impactos negativos em 

razão da Resolução 
CGPAR 23 e, agora, 
com a aprovação da 

suspensão da Resolução 
pelo Congresso, abre se 
uma porta para corrigir 
os problemas causados"



Defender ditadura em plena democracia é fácil; 
difícil, mesmo, é defender democracia vivendo numa 
ditadura. O governo Jair Bolsonaro escancarou a 
grande sombra da ditadura militar (1965-1985) que, 
escondida nos subterrâneos de um país que nunca 
acertou suas contas com o passado, corroía pelas 
bordas o nosso tecido democrático duramente re-
conquistado com a Constituição Cidadã de 1988.

Há semanas o país vive sob o temor de um dis-
túrbio civil a ser desencadeado nas manifestações 
bolsonaristas neste feriado de 7 de Setembro, dia 
da Independência do Brasil. Os militantes dessa 
causa são insuflados pelos gabinetes do ódio, pela 
máquina de fake news e por um sentimento de psi-
copatia coletiva dedicado a se apropriar do ideário 
de “pátria” para fechar o Supremo Tribunal Federal 
e o Congresso Nacional, e dar retaguarda civil para 
Bolsonaro praticar um ato isolado de ruptura demo-
crática, ou seja, um golpe ditatorial acabando com a 
liberdade e a democracia no país.

Infelizmente, o grande empresariado e o meio polí-
tico não reagem à altura deste crime ensaiado con-
tra a ordem democrática. A imprensa é praticamen-
te a única a denunciar e combater os movimentos 
golpistas reiterados do presidente da República. É 
preciso que se diga que a democracia não é, e jamais 
pode ser, um valor relativo e negociável. Não pode 
parecer ao mercado que importa mais uma econo-
mia em ordem do que uma democracia sadia. São 
evidentes, inclusive, os estragos econômicos da ins-
tabilidade política produzida pelos arroubos autori-
tários do presidente.

Em nome de uma agenda liberal extremamente 
agressiva contra os direitos dos trabalhadores, con-
tra políticas sociais, contra a promoção da igualdade 
de oportunidades, contra o meio ambiente e contra 
os povos indígenas, o país afundou-se numa déca-
da perdida, em que cada ano fica pior que o outro. 
Desemprego recorde, pobreza crescente, fome res-
surgente e violência descontrolada são só as mais 
cruéis das incontáveis criações do desgoverno de 
Bolsonaro e Paulo Guedes. O personagem Abelar-
do, protagonista da icônica pela “O Rei da Vela”, de 
Oswald de Andrade, tem uma fala emblemática e 
atualíssima: “Há um momento em que a burguesia 
abandona a sua velha máscara liberal. Declara-se 
cansada de carregar nos ombros os ideais de jus-
tiça da humanidade, as conquistas da civilização 
e outras besteiras. Organiza-se como classe. Poli-
cialmente.” Infelizmente, também, vemos parte das 
Forças Armadas complemente entregue à ideologia 
bolsonarista e virando sócia indissociável nos ata-
ques sistemáticos do governo atual aos avanços que 
conquistamos com a redemocratização. A formação 
intelectual militar do Brasil ainda hoje prega que 
nunca houve ditadura no país. E essa escola da re-
pressão que o arbítrio forjou nos bancos acadêmicos 
resulta nas polícias altamente violentas de hoje.

O saudosismo da “ordem”, do milagre eco-
nômico e do mito da nação sem corrupção foi 
construído em cima de assassinatos, tortura, 

amordaçamento da imprensa, extinção de direi-
tos civis, Parlamento fechado, Judiciário omisso, 
falta de transparência e ausência de fiscaliza-
ção dos agentes públicos. Ao contrário de países 
vizinhos que derrotaram ditaduras sangrentas e 
puniram torturadores que usaram o Estado para 
perseguir, violentar e assassi-
nar adversários, o Brasil apro-
vou a Lei da Anistia, que, em 
nome da conciliação nacional, 
perdoou assassinos e nunca 
resolveu esse trauma.

A convulsão social que ra-
chou o país não pode significar 
a falência da nossa governança 
civil, da alternância saudável de 
poder e da convivência de diver-
gências por meio da política, que 
foi um dos avanços civilizatórios 
mais importantes da humanida-
de. A ditadura é o playground 
dos corruptos. Supor que o autoritarismo será a so-
lução para os males da República é um erro crasso 
que ignora nossa história e ameaça nosso futuro. 
Nos bunkers da ditadura se firmaram incontáveis 
acertos escusos e negociatas que geraram desvios 
milionários. 

O Brasil tem uma histórica política acidentada em 
seus mais de 500 anos de “descobrimento”. É a bio-
grafia de uma nação forjada a golpes, a escravidão, a 
racismo, a homofobia e a patrimonialismo. Com o fim 
da ditadura militar, em 1985, transitamos para a vol-
ta das eleições livres, renascemos com a democra-

cia, e, desde então, o país viveu 
seu período mais longo de es-
tabilidade política com eleições 
periódicas e Estado de Direito 
em pleno, ainda que imperfeito, 
funcionamento.

O silêncio cúmplice das elites 
compactua com o desmonte do 
nosso edifício constitucional 
democrático. Sabemos que elas 
sustentam e derrubam um pre-
sidente da República —foi assim 
com Fernando Collor e Dilma 
Rousseff. Os democratas e pro-
gressistas não podem se limitar 

às notas de repúdio diante das atrocidades promo-
vidas ou estimuladas por Bolsonaro e seu séquito. 
Precisamos manejar todos os instrumentos do ar-
senal institucional democrático, incluindo a recen-
temente sancionada Lei de Crimes contra o Estado 
Democrático de Direito, para protegê-lo.

BRASIL PRECISA VENCER A SOMBRA DA DITADURA
Silêncio cúmplice das elites compactua com o desmonte do nosso edifício constitucional

"A ditadura é o playground 
dos corruptos. Supor que o 

autoritarismo será a solução 
para os males da República 
é um erro crasso que ignora 

nossa história e ameaça 
nosso futuro. Nos bunkers 
da ditadura se firmaram 

incontáveis acertos escusos 
e negociatas que geraram 

desvios milionários"

TEXTO DE FABIANO CONTARATO, SENADOR (REDE-ES), PUBLICADO NA FOLHA DE SÃO PAULO NO DIA 07 DE SETEMBRO


