
Assembleias serão realizadas nos locais de trabalho pelos sindicatos da Intercel

TRABALHADORES AVALIARÃO 
CONTRAPROPOSTA PARA ACT

Nesta quinta-feira, a partir das 08 
horas, os sindicatos que compõem a 
Intercel realizarão, em todas as bases, 
Assembleias de avaliação da contra-
proposta da Diretoria da Celesc para 
o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 
2021/22.

Depois de várias rodadas de negocia-
ção e de uma forte paralisação em todo 
o Estado, os trabalhadores avaliarão o 
desfecho do ACT e os rumos da luta 
dos trabalhadores. Até o momento, a 
negociação do ACT tem sido marcada 
pela postura incerta da Diretoria da 
Celesc, que apresenta ataques à ca-

tegoria para recuar, logo em seguida, 
diante da disposição de luta dos tra-
balhadores. Desde o início da negocia-
ção, a força dos trabalhadores trouxe 
grandes avanços, mas ainda é preciso 
avançar mais para que o acordo coleti-
vo de trabalho possa ser aprovado pe-
los celesquianos, refletindo os anseios 
e a valorização da categoria.

Até o fechamento desta edição, os 
sindicatos da Intercel permaneciam em 
negociação com a Diretoria da Celesc, 
em busca de uma contraproposta que 
possa ser avaliada pelos trabalhadores 
em assembleias.

Coletivo Nacional dos Eletricitários e Intersul debatem com DA questões relativas à PLR e ACT

DIRETOR ADMINISTRATIVO DA ELETROBRAS SE 
REÚNE COM SINDICATOS

O Diretor Administrativo da Eletrobras 
(DA) esteve em reunião com o Coleti-
vo Nacional dos Eletricitários (CNE) dia 
13/09/2021, por solicitação das entida-
des sindicais para tratar de várias ques-
tões de interesse dos eletricitários. A 
Intersul esteve na reunião representada 
por dois dirigentes sindicais. Na pauta, 
temas relativos a PLR 2018 (diferenças 
não pagas) e PLR 2020. Além destes dois 
itens, outros pontos estavam na pauta, 
mas o Diretor alegou necessidade de sair 
para “outras agendas”, ficando itens rela-
tivos ao ACT 2020-2022 como Comple-
mentação de Auxilio Doença, Suspensão 
da CGPAR 23, e ainda o novo Plano de 
Desligamento para tratar em uma nova 
reunião já pré-agendada para a mesma 
semana. Apesar de debatidos, nos temas 
relacionados a PLR não houve alteração 
significativa em relação ao que já era do 
conhecimento de todos. Ou seja, o even-
tual pagamento das diferenças relativas à 
PLR 2018, fruto dos dividendos “retidos” 
já pagos aos acionistas, ainda depende de 
autorização da SEST nas palavras do Di-
retor. Lembramos que os trabalhadores já 
autorizaram em assembleias a tomada de 
medidas judicias caso o pagamento não 
seja confirmado. Já o pagamento da PLR 

2020, depende apenas da aprovação nos 
Conselhos de Administração das Empre-
sas, que deve acontecer no decorrer de 
setembro. Os trabalhadores devem rece-
ber a PLR 2020 ainda este mês, possivel-
mente no dia 27. Os temas relacionados 

acima, que se referente ao ACT 2020-
2022 serão tratados ainda esta semana 
com o DA da Eletrobras, incluindo o im-
passe gerado pela CGT Eletrosul na re-
novação do ACT Específico, uma vez que, 
após várias reuniões com a Intersul nas 
quais compareceu apenas o Assessor de 
Relações Trabalhistas, a posição da em-

presa, na avaliação das Entidades que 
compõem a Intersul, é um enorme retro-
cesso, limita e reduz direitos conquista-
dos e estabelecidos no acordo vigente. 
Os sindicatos da Intersul não aceitam a 
tese da CGT Eletrosul de que o ACT Es-
pecífico da Eletrosul Centrais Elétricas, 
incorporada exauriu sua vigência ou que 
sua renovação não esteja compromissa-
da e abrigada pela Clausula 10 do Termo 
de Compromisso Nacional, firmado por 
todas as Empresas e pelo CNE, por meio 
da Federação Nacional dos Urbanitários. 
A Intersul levou até a Holding Eletrobras 
o impasse criado pela Diretoria da CGT 
Eletrosul que põe em dúvida o direcio-
namento das negociações firmadas entre 
Eletrobras e CNE que foram amplamen-
te divulgadas nos meios internos pelas 
empresas e serviram de base para que a 
categoria aprovasse o ACT 2020-2022.  
O comportamento da Diretoria da CGT 
Eletrosul acrescenta um nível de tensio-
namento nas relações entre Sindicatos 
e Eletrobras, que não favorece a supe-
ração das dificuldades que a empresa e 
os trabalhadores tem a enfrentar neste 
momento. Conforme já informado, o tema 
vai ser debatido com o DA da Holding na 
próxima reunião.

Em mais de 30 anos, jornal dos eletricitários retrata 
trabalhadores como protagonistas da história

A HISTÓRIA DOS 
ELETRICITÁRIOS ESTÁ NAS 
PÁGINAS DO LINHA VIVA

Um texto do escritor uruguaio 
Eduardo Galeano conta a história 
do esquecimento do 1º de maio. Em 
certo momento, conta que ele se 
deparou com um cartaz, em uma 
livraria de Chicago, que trazia o 
ditado: "Até que os leões tenham 
seus próprios historiadores, as his-
tórias de caçadas continuarão glo-
rificando o caçador". 
Essa frase é imporan-
te, ela traduz a neces-
sidade de um jornal 
dos trabalhadores.

Da mesma forma, 
um dos maiores estu-
diosos da comunica-
ção sindical, Vito Gia-
notti, falava que os 
grandes jornais não 
abrem espaço para a 
luta dos trabalhado-
res por um único mo-
tivo: por que eles não 
são burros. A luta dos 
trabalhadores não in-
teressa aos patrões 
e os grandes jornais 
estão todos a serviço 
deles. O Linha Viva é não só um 
mobilizador da categoria. As pági-
nas do jornal carregam a história 
política da categoria e da luta dos 
trabalhadores. Se os trabalhadores 
devem ser os responsáveis pela 
construção de sua própria histó-
ria, devem, também, ser inteligen-
tes para registrá-la. A memória é 
fundamental. Mais importante do 
que registrar a história, é preciso 
fazê-la chegar às novas gerações 
de trabalhadores e trabalhadoras 
porque, com certeza, eles serão 
parte da história e construirão as 
lutas dos eletricitários catarinen-
ses. E eles farão a luta com base 
na história.

Um outro ditado diz: um povo sem 
memória é um povo sem futuro". 

Está gravada nas paredes do Es-
tádio Nacional do Chile, onde uma 
das saídas, utilizada como cárcere 
durante a ditadura, foi mantida in-
tacta para que ninguém esqueça.

Em 2020, uma parte da nossa 
história ficou suspensa. A pan-
demia de COVID-19 tirou o Linha 
Viva de circulação. Com a impossi-

bilidade de percorrer 
os locais de trabalho, 
entregar o jornal em 
mãos e conversar com 
a categoria, o jornal 
foi suspenso, e no es-
paço que ficou, a in-
formação chegou aos 
eletricitários através 
dos boletins da In-
tercel e da Intersul. 
Aos poucos, fomos 
retomando e o jornal 
voltou a circular nos 
locais de trabalho, há 
poucos meses.

Com 06 edições pu-
blicas neste ano, bate-
mos mais um marco. 
O Linha Viva chega 

hoje ao número 1500, em 33 anos 
de história. É, sem dúvida nenhu-
ma, o jornal sindical mais longevo 
da história brasileira. Um marco da 
organização dos trabalhadores ele-
tricitários catarinenses, surgido na 
necessidade de informar, mobilizar 
e registrar a memória.

Em mais de 30 anos, registramos 
nas páginas do Linha Viva várias 
lutas das quais os trabalhadores 
foram os protagonistas. Fizemos 
mobilizações, lutamos em defesa 
dos direitos, ocupamos reuniões 
de Conselhos de Administração, 
lotamos várias vezes a assembleia 
legislativa, fizemos greves. Conta-
mos e construímos essa história de 
forma coletiva. E esse é o papel de 
um jornal dos trabalhadores.
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SINERGIA

SINERGIA: 60 ANOS DE LUTA EM DEFESA DOS 
ELETRICITÁRIOS

LINHA VIVA 1500

ELETROBRAS

CELESC

"Os sindicatos da Intersul não 
aceitam a tese da CGT Eletrosul 

de que o ACT Específico da 
Eletrosul Centrais Elétricas, 

incorporada exauriu sua vigência 
ou que sua renovação não esteja 

compromissada e abrigada 
pela Clausula 10 do Termo de 

Compromisso Nacional, firmado 
por todas as Empresas e pelo 
CNE, por meio da Federação 
Nacional dos Urbanitários"

Quando setembro vier, junto com a primavera, virá tam-
bém o aniversário do Sinergia que estará em festa. É que 
o Sindicato dos Eletricitários de Florianópolis e Região (Si-
nergia) celebra em 2021 seis décadas de história na defe-
sa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do setor 
elétrico e por uma sociedade onde todos possam viver com 
justiça e dignidade. O dicionário "Novíssimo Aulete" define 
"Sinergia" como uma ação conjunta de vários agentes vi-
sando a um resultado melhor do que o de ações isoladas. 
É também coesão e solidariedade de um grupo, sociedade, 
etc. em torno de objetivos comuns. É justamente isso que 
faz o Sinergia na luta coletiva defendendo esses princípios 
que literalmente dão a energia necessária para realizar o 
trabalho sindical.

Fundado em 27 de setembro de 1961, o Sindicato dos 
Eletricitários de Florianópolis e Região (Sinergia) é uma 
entidade sem fins econômicos que tem por objetivo a de-
fesa dos direitos e interesses coletivos e individuais dos 
eletricitários e eletricitárias. Suas ações procuram esta-
belecer condições justas de trabalho para toda a catego-
ria. E ao longo desses 60 anos tem atuado em direção a 
esse horizonte. Mas, um sindicato classista não está vol-
tado unicamente para sua categoria. Ele se abre para as 
demais lutas dos trabalhadores e para as grandes bata-
lhas nacionais. E essa é a prática do Sinergia nesses anos 
todos. Uma atuação independente, autônoma, com cons-
ciência de classe. Uma olhada para as ações de luta do Si-
nergia ao longo dessas seis décadas e isso fica bem claro. 
Suas greves históricas, as greves de fome, as ocupações 
dos espaços em luta por vida digna, sua ação cultural, 
abrindo-se para outros aspectos da vida do trabalhador, 
saindo assim da alienação do trabalho.

Também podemos ver a presença constante do Sinergia 
nas greves gerais, nos movimentos de trabalhadores que 
reivindicam os mesmos princípios, no apoio aos trabalha-

dores sem-terra, sem-teto, os atingidos por barragens, aos 
informais, no apoio à cultura local e nacional. Foi funda-
mental a participação do Sindicato nas ações do MUCAP - 
Movimento Unificado contra a Privatização, nos anos 1990, 
circulando pelo estado todo, discutindo com a população a 
importância do patrimônio nacional.

Onde um trabalhador é aviltado, lá está o Sinergia. Um 
compromisso com a luta e com a emancipação humana! 
Agora, nesse ano de 2021 o Sinergia completa 60 anos de 
existência e pretende recordar (voltar ao coração) as ações 
do Sindicato na política e na cultura do Estado, especial-
mente na capital catarinense.

E, além de lembrar a história coletiva de lutas, o Sinergia 
vai também homenagear os trabalhadores e trabalhadoras 
da Celesc, Eletrosul, Tractebel, Cerej, ONS., Baesa e Enercan, 
Tractebel e Engie, Statkraft, Foz do Chapecó e toda sua 
base territorial que compreende os municípios de Florianó-
polis, Biguaçu, Tijucas, São José, Palhoça, São João Batista, 
Nova Trento, Governador Celso Ramos, Angelina, Canelinha, 
Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas, Alfredo Wag-
ner, Antônio Carlos, Major Gercino, Rancho Queimado e São 
Pedro de Alcântara. Gente de luta que, no seu dia a dia 
constrói e defende as empresas que são patrimônio e con-
quistas da população catarinense.

Todo esse material será divulgado no site do Sinergia 
(www.sinergia.org.br), a partir de hoje, na página do Sin-
dicato no Facebook (www.facebook.com/sinergiaimpren-
sa), Instagram (www.instagram.com/sinergia.sc) e Youtube 
(www.youtube.com/sinergiafpolis). Através de uma série de 
publicações e materiais multimídia vamos viajar pelo tem-
po, e fazer a devida homenagem a essa longa história de 
luta, lembrando os principais momentos. Vamos contar essa 
história rica em ação e projetos que contribuíram ao longo 
desses 60 anos para a melhoria da vida dos trabalhadores 
e trabalhadoras.

"Até que os 
leões tenham 
seus próprios 
historiadores, 
as histórias 
de caçadas 
continuarão 
glorificando 
o caçador". 

Essa frase ela 
é importante, 
ela traduz a 

necessidade de 
um jornal dos 
trabalhadores"


