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DESDE 1988 
AO LADO DOS 

TRABALHADORES
DEMITIDOS NA CGT ELETROSUL 
COM BASE NA EMENDA 103 
SÃO REINTEGRADOS leia nas pg. 2-3

REPRESENTAÇÃO
SINDICATOS FORTES LUTAM PELA CATEGORIA 

E NÃO INCENTIVAM DESMOBILIZAÇÃO DOS 
TRABALHADORES



Após várias rodadas de negociação e uma forte 
paralisação da categoria, as bandeiras de luta do 
Acordo Coletivo de Trabalho 2021/22 foram con-
quistadas pelos trabalhadores, que aprovaram, no 
último dia 16, a contraproposta da Diretoria da 
Celesc. Além de conquista uma reposição infla-
cionária e reajuste acima da inflação em diversas 
cláusulas econômicas, a categoria conquistou a 
redução do período de estágio probatório de 1 ano 
para 6 meses, dando tranquilidade aos emprega-
dos e impedindo que a avaliação seja utilizada 
para pressões e assédios aos celesquianos. Além 
disso, a categoria, que paralisou as atividades em 
defesa das representações e da organização dos 

trabalhadores através dos sindicatos da Intercel, 
conquistou mais uma vaga de dirigente sindical 
liberado, fortalecendo a luta contra a privatização 
e contra ataques aos direitos dos trabalhadores.

A avaliação da categoria, após o término das ne-
gociações, é de que o ACT 2021/22 trouxe gran-
des avanços, refletindo as reivindicações da cate-
goria por reconhecimento e dando condições para 
que os trabalhadores mantenham a organização e 
mobilização em defesa da Celesc Pública.

A proposta foi aprovada por ampla maioria 
em todas as assembleias realizadas pelos sin-
dicatos que da Intercel e será assinada no pró-
ximo dia 28. 

Enquanto celesquianos se mobilizam em defesa da Intercel e na luta pela Celesc Pública, sindicatos diferenciados incentivam desmobilização e atacam representação

SINDICATOS FORTES LUTAM PELA CATEGORIA E NÃO INCENTIVAM DESMOBILIZAÇÃO

No dia 09 de setembro, durante a negociação 
do Acordo Coletivo de Trabalho 2021/22, os tra-
balhadores da Celesc paralisaram as atividades 
em defesa da organização da categoria através 
dos sindicatos da Intercel. O motivo era a ten-
tativa de reduzir o número de dirigentes sindi-
cais liberados, dificultando o trabalho sindical 
e a organização da categoria. A mobilização 
evidencia o reconhecimento da categoria da-
queles que, efetivamente, lutam em defesa dos 
trabalhadores e em defesa da Celesc Pública. 
Depois da mobilização, a conquista de um ótimo 
Acordo Coletivo de Trabalho (veja matéria abai-
xo) trouxe não só a manutenção de direitos e 
avanços importantes nos benefícios financeiros 
e sociais, mas também a retomada de uma libe-
ração de dirigente sindical, fortalecendo toda a 
estrutura de resistência dos celesquianos para 
as próximas lutas, que não estão distantes.

Entretanto, enquanto os celesquianos parali-
savam as atividades em todo o Estado em defe-
sa de sua própria representação e organização, 
uma mensagem em um grupo de whattsapp 
confundia a categoria. Atribuída a dois sindica-
tos diferenciados, a mensagem orientava todos 
os seus "representados" a manterem as ativida-
des normais e não participarem da paralisação, 
no aguardo pela segunda rodada de negociação 
deles. Apesar de absurda, a situação não era 

novidade: durante as negociações para o Acor-
do do Salário Inicial estes já haviam divulgado 
um comunicado oficial para que técnicos e en-
genheiros não aderissem ao movimento con-
vocado pela Intercel, que foi responsável pelo 
avanço nas neogicações e pela conquista do 
Acordo. Incentivar o "peleguismo" é inaceitavel, 
mas parece normal para quem, a todo momento, 
investe em uma disputa por representação que 
é, no mínimo, irreal.

A representação dos trabalhadores vai mui-
to além da confusão entre sindicatos majori-
tários e diferenciados. A legislação reconhece 
os majoritários como representantes de toda a 
categoria. No caso da Celesc, independente do 
cargo, todos os trabalhadores são eletricitários 
e, por isso, são representados pelos sindicatos 
da Intercel. A legislação também reconhece os 
diferenciados, permitindo a criação de sindica-
tos para segmentos profissionais. Entretanto, o 
que realmente importa é aquilo que os celes-
quianos reconhecem: que sindicato existe para 
lutar pelos trabalhadores.

Não é à toa que a história de luta dos celes-
quianos é a história de luta dos sindicatos da 
Intercel. O resto, vem à reboque. São os sin-
dicatos da Intercel que negociam os acordos 
coletivos, que organizam a categoria, que pro-
põem o enfrentamento e, com a disposição dos 

trabalhadores, conquistam avanços. Os demais 
apenas esperam para apresentar como propos-
ta, aquilo que já foi conquistado pelo trabalho 
da Intercel. Não é à toa que nos momentos mais 
difíceis, a Intercel organiza as greves na Celesc. 
Não é à toa que as intervenções junto aos par-
lamentares catarinenses e as diversas vezes em 
que os celesquianos ocuparam a Assembleia 
Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc) 
foi através do chamado da Intercel. E quem foi 
que ocupou uma reunião do Conselho de Admi-
nistração, em 2009, impedindo a privatização 
da Celesc? Dirigentes sindicais dos sindicatos 
que compõem a Intercel. Onde estavam os ou-
tros sindicatos? Esperando, como sempre, a In-
tercel mobilizar os trabalhadores.

A representação efetiva é conquistada. Por 
isso mesmo que a ampla maioria dos trabalha-
dores luta em conjunto com a Intercel. E quem 
não tem representatividade junto aos traba-
lhadores, busca ganhar no tapetão. Recente-
mente, não satisfeitos em tentar desmobilizar 
os trabalhadores quando a Intercel convoca 
um movimento,  fazendo o papel que interes-
sa unicamente aos inimigos dos trabalhadores, 
alguns sindicatos decidiram utilizar a justiça 
questionando a Celesc pelo ACT assinado  com 
a Intercel e a representação dos majoritários. O 
jurídico da Intercel já trabalha no caso, mas a 

simples e ridícula movimentação contra a re-
presentação da Intercel é, também, um ataque à 
organização dos celesquianos. No momento em 
que os trabalhadores se mobilizam em defesa 
dos sindicatos da Intercel, o peleguismo ajuda 
aqueles que buscam a privatização e a retirada 
de direitos.

Politizada, a categoria sabe que para en-
frentar a retomada de processos privatistas e 
defender seus direitos, precisa de sindicatos 
representativos, sindicatos combativos que 

estejam dipostos ao enfrentamento. A repre-
sentação da categoria eletricitária catarinense 
é reconhecida nacionalmente pelo histórico de 
luta e pela capacidade de organizar e mobilizar 
os trabalhadores, fato que é determinante para 
que a Celesc pemaneça como uma das poucas 
distribuidoras de energia elétrica ainda públi-
cas no Brasil. E a representação dos celesquia-
nos é feita pela Intercel e pelos laços de união 
entre os trabalhadores. O resto? Vem a reboque, 
como sempre.
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DESCASO DA DIRETORIA DA CGT 
ELETROSUL COM ACT ESPECÍFICO

CELESC

DEMITIDOS PELA CGT ELETROSUL COM 
BASE NA EMENDA 103 SÃO REINTEGRADOS

ELETROSUL

Já são quatro decisões judiciais favoráveis à reintegração obtidas pelo Sinergia

Mais um trabalhador da CGT Eletrosul 
dispensado com fundamento na Emenda 
Constitucional nº 103/2019 será reinte-
grado aos quadros funcionais por decisão 
judicial obtida pelo Sinergia, por meio da 
Advocacia Garcez. Em 30/06/2021 a Em-
presa demitiu o trabalhador enquanto o 
mesmo se encontrava em tratamento de 
saúde, com base em dispositivo da Reforma 
da Previdência, sob alegação de que o tra-
balhador já contava com mais de 75 anos.

No entanto, a empresa ignorou a sus-
pensão de seu contrato de trabalho em 
razão do afastamento por motivo de saú-
de, bem como desconsiderou o teor do 
art. 6º da própria Emenda, que afasta sua 
aplicação àqueles que já estavam apo-
sentados antes de 13/11/2019. Na deci-
são liminar, a Juíza fundamentou ainda que 
o trabalhador “já se encontrava aposentado 
pelo Regime Geral de Previdência Social 

por ocasião do seu rompimento contratu-
al, de modo que é juridicamente irregular o 
rompimento contratual em decorrência, tão 

somente, de uma nova aposentadoria com-
pulsória”. Assim, ficou determinada a sua 
reintegração aos quadros funcionais da em-

presa, bem como imediato restabelecimento 
do plano de saúde, sob pena de multa diária 
R$500,00 em caso de descumprimento. Os 
advogados atuantes na causa, Ingrid Sora e 
Diego Bochnie, da Advocacia Garcez, con-
sideram que "bem decidiu a Juíza diante 
dos fatos, tendo em vista que o trabalhador 
é portador de diversas patologias e se en-
contrava afastado de suas atividades para 
tratamento quando foi demitido. Esta é a 
quarta vitória em que o Sinergia, por meio 
da assessoria jurídica da Advocacia Garcez, 
obtém reintegração liminar de trabalhador 
com contrato de trabalho suspenso em ra-
zão de tratamento de saúde que foi demiti-
do ilegalmente pela CGT Eletrosul com base 
em dispositivo da EC 103/2019.

Os sindicatos que compõem a Intersul 
permanecem atuando firmes em defesa dos 
trabalhadores frente aos ataques promovi-
dos pela política do atual Governo.

Bandeiras de luta foram conquistadas por uma categoria disposta à lutar

ACT 2021/22 É APROVADO COM 
GRANDES AVANÇOS

CELESC

"Na decisão liminar, a Juíza 
fundamentou ainda que o 

trabalhador “já se encontrava 
aposentado pelo Regime Geral 

de Previdência Social por ocasião 
do seu rompimento contratual, 
de modo que é juridicamente 

irregular o rompimento contratual 
em decorrência, tão somente, 
de uma nova aposentadoria 

compulsória”

ELETROSUL

De 20 a 22 de setembro, os sindicatos 
que compõem a Intersul realizaram o Pla-
nejamento da Campanha de Data-base 
2021/22 dos trabalhadores da Engie. No 
planejamento, os dirigentes sindicais ava-
liam a conjuntura política e econômica em 

que serão realizadas as negociações do 
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

Após o planejamento, a Intersul divulga-
rá a data da Plenária que definirá a pauta 
de reivindicações dos trabalhadores para o 
ACT 2021/22.

Sindicatos organizam campanha de data-base

INTERSUL REALIZA PLANEJAMENTO 
PARA ACT 2021/22 DA ENGIE

ENGIE

Intersul trata questões do ACT específico diretamente na Eletrobras
A Coordenação da Intersul esteve presen-

te dia 21 em reunião virtual entre o  Coletivo 
Nacional dos Eletricitários (CNE) e a Direto-
ria de Gestão da Eletrobras. Foram tratadas 
diversas pendências e questionamentos 
das entidades sindicais, relativas ao Acordo 
Coletivo de Trabalho ACT 2020-2022.

Sobre as diferenças de PLR 2018 não 
pagas aos trabalhadores, segue penden-
te a avaliação da SEST para uma solução 
administrativa. Cabe lembrar que, venci-
das as tratativas administrativas, o CNE 
já tem preparada Ação Judicial. No caso 
da CGT Eletrosul, a parte dos trabalhado-
res correspondente aos dividendos reti-
dos já pagos aos acionistas pode chegar 
próxima de meia folha salarial. 

Segundo a Eletrobras, o pagamento 
da PLR 2020 deve ocorrer ainda em se-
tembro, apenas para as Empresas onde 
os trabalhadores aprovaram o Termo de 
Pactuação, caso da CGT Eletrosul. Como 
a maioria das assembleias dos sindicatos 
do CNE aprovaram o termo, os dirigentes 
contestaram a ameaça da Eletrobras de 
não pagar PLR 2020 para trabalhadores 
de empresas onde as assembleias rejeita-
ram a Pactuação. Para o CNE, deve pre-
valecer a aprovação por maioria e ainda 
não há definição do que vai ocorrer nas 
empresas onde o termo não foi aprovado.

Sobre o novo Programa de Desligamento 

Consensual (PDC), vinculado a novo Con-
curso Público, previsto no ACT Nacional, a 
Eletrobras afirmou que devido ao Processo 
de Capitalização da Eletrobras, a SEST não 
autoriza qualquer reposição de trabalhado-
res, o que impediria o desligamento consen-
sual através do PDC.  A Eletrobras busca 
ainda sensibilizar a SEST para obter auto-
rização para postergar os desligamentos, 
afim de ainda viabilizar o PDC, mas não há 
uma sinalização concreta neste momento.

Finalmente, sobre o Acordo Específico, o 
representante da Intersul fez duras críticas 
à postura da Diretoria da CGT Eletrosul pela 
não renovação do ACT, sendo a única em-
presa que ainda não finalizou o processo, 
conforme orientado pela Holding durante 
a negociação nacional. A renovação asse-
gurada pela Eletrobras foi um dos fatores 
que levou à aprovação do ACT Nacional  
pelos trabalhadores da CGT Eletrosul. Os 
representantes da Eletrobras informaram 
que vão tratar deste tema com a Direção 
da CGT Eletrosul. Enquanto isto não ocor-
rer, a Intersul não assinará o Acordo Espe-
cífico nas condições oferecidas pela CGT 
Eletrosul, pois há questões que necessitam 
ser tratadas dentro do ACT e a Diretoria da 
CGT Eletrosul não pode continuar tratando 
com total descaso as orientações advindas 
da negociação nacional e as necessidades 
dos trabalhadores.



"LAVAR AS MÃOS DO CONFLITO ENTRE OS 

PODEROSOS E OS IMPOTENTES SIGNIFICA FICAR 

DO LADO DOS PODEROSOS, NÃO SER NEUTRO. O 

EDUCADOR TEM O DEVER DE NÃO SER NEUTRO"

PAULO FREIRE
CENTENÁRIO DE


