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RISCO DE MORTE

EM AUDIÊNCIA COM MINISTÉRIO PÚBLICO, INTERCEL 

ALERTA QUE CENTRALIZAÇÃO DOS CODS PÕE EM 

RISCO A VIDA DOS TRABAHADORES



O Coletivo Nacional dos Eletricitários 
(CNE) lançou nesta quarta-feira, dia 29 o 
canal Escuta Digital (https://salveaener-
gia.com.br/escuta-digital/), destinado a 
receber relatos sobre indícios de irregu-
laridades no processo de privatização da 
Eletrobras.

O canal, coordenado pela campanha Sal-
ve Energia, vai permitir que novas ações 
sejam efetivadas na tentativa de barrar 
a entrega da maior estatal elétrica da 
América Latina. As informações recebidas 
serão tratadas pelo jurídico do CNE, pre-
servando a identidade dos denunciantes.

Em audiência com Ministério Público do Trabalho, Intercel alerta que centralização dos CODs põe em risco a vida dos trabalhadores da Celesc

RISCO DE MORTE
Nesta terça-feira, dia 18, os sindicatos que com-

põem a Intercel participaram de audiência virtual 
com o Procurador do Ministério Público do Traba-
lho (MPT), Dr. Sandro Sardá e com representantes 
da Celesc, para tratar da proposta da Diretoria da 
empresa para a Centralização dos Centros de Ope-
ração e Despacho (CODs) das Agências Regionais. 
Proposta no final de 2020, a centralização só não 
foi concretizada pela interferência dos sindicatos 
da Intercel, onde um grupo de trabalho foi criado. 
Mesmo diante das evidentes deficiencias do pro-
jeto e do risco aos trabalhadores, a Diretoria tem 
buscado a implementação irresponsável da cen-
tralização dos CODs.

Em março de 2021, a Celesc protocolou no Minis-
tério Público do Trabalho  o projeto de Evolução do 
COSD,  pedindo manifestação do órgão e justifican-
do a necessidade da centralização com "o regra-
mento imposto pelo órgão regulador, exigências do 
mercado consumidor e advento de novas tecnolo-
gias". Em resposta ao MP, os sindicatos da Intercel 
apontaram: "Hoje, a estrutura proposta pela Direto-
ria da empresa no projeto de “Evolução do COSD” 

não trará resultados operacionais satisfatórios, 
prejudicará o atendimento à sociedade catarinense 
e acentuará a exposição dos trabalhadores à riscos 
de saúde e segurança". A Intercel apontou, ainda, 
que toda a estruturação do 
projeto é feita com dados 
falsos e com a manipulação 
deliberada de números de 
documentos despachados 
nos CODs das regionais. 
Além disso, as constantes 
situações de risco que os 
trabalhadores tem vivencia-
do mobilizaram a categoria 
a realizar um abaixo-assina-
do manifestando a suspen-
são do projeto.

Na audiência, os representantes da Celesc reafir-
maram os argumentos falsos de que a empresa teria 
totais condições de implementar a centralização dos 
CODs. Novamente, foi utilizada a justificativa de que 
a primeira etapa da centralização poderia ser inicia-
da sem maiores problemas e que seria uma simples 

adequação da Celesc às práticas de mercado.
Diante do MPT, os dirigentes sindicais reforça-

ram que as insistentes e irresponsáveis tentativas 
da Diretoria da empresa e implementar uma cen-

tralização sem condições 
técnicas trará prejuízos ao 
atendimento à sociedade 
e, principalmente, levará à 
morte de trabalhadores.

Os sindicatos registraram 
na ATA da audiência que, 
levado à cabo da forma pro-
posta pela Celesc, o projeto 
de centralização dos CODs 
levará à morte dos traba-
lhadores.
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NOVO TEMPORAL E A VELHA LUTA DOS 
CELESQUIANOS PARA ATENDER A SOCIEDADE

CELESC

CELESC CONVOCA EMPREGADOS 
PARA TRABALHO PRESENCIAL

CELESC

Fim do home office causa preocupação com segurança sanitária na empresa

A Celesc, que trabalha no regramento para home 
office há um ano e meio, informou que todos os em-
pregados que ainda trabalham nessa modalidade de-
vem retornar ao trabalho presencial até o dia 16 de 
novembro. Local com maior circulação de pessoas, a 
Administração Central, é um desafio para a manu-
tenção da segurança sanitária de suas instalações, 
uma vez que o restaurante e a lanchonete, além dos 
banheiros e algumas salas de trabalho ainda ofere-
cem risco de contaminação.

Atualmente, o cenário é preocupante: muitos tra-
balhadores permanecem sem máscara e com as ja-
nelas fechadas em ambiente coletivo de trabalho. 
O Sinergia vem recebendo reclamações constantes 
de empregados da Central e da Agência Regional de 
Florianópolis preocupados em permanecer no mes-
mo ambiente com pessoas não vacinadas ou que se 
negam a utilizar máscaras. Mas o mais estranho é 
que, embora a Divisão de Saúde e Segurança (DVSS) 
tenha afirmado que distribui máscaras, trabalhado-
res relataram não receber o equipamento de prote-

ção, principalmente os empregados administrativos. 
Foi relatada, também, a constante falta de álcool gel 
nos corredores da Central. Para os sindicatos da In-
tercel, a distribuição das máscaras é de responsa-
bilidade da empresa e a administração não deveria 
esperar a solicitação do empregado para fornecer. 
Além disso, a empresa precisa distribuir o número 
suficiente para o uso de cada empregado ao longo da 
semana durante todo o período da pandemia.

Para a Intercel, a retomada dos trabalhos pre-
senciais deve acontecer com a devida disponibi-
lização de equipamentos de proteção e insumos 
que garantam a segurança sanitária e o combate 
ao COVID-19. Enquanto a empresa convoca os 
trabalhadores para o retorno ao trabalho pre-
sencial, a expectativa é pelas regras para adoção 
do home office. Pauta do último ACT, a cláusula 
foi negada pela empresa que afirmou estar ter-
minando uma normativa própria, assumindo o 
compromisso de disponibilizar o regramento de 
home office no primeiro trimestre de 2022.

Objetivo é apurar irregularidades no processo de Privatização da Eletrobras

CNE LANÇA CANAL DE DENÚNCIAS 
SOBRE PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS

ELETROBRAS

CELESC

Objetivo é apurar irregularidades no processo de Privatização da Eletrobras
Na última quinta-feira, dia 14, um temporal atingiu o 

Oeste catarinense deixando mais de 60 mil unidades 
consumidoras sem energia. Árvores caidas sobre a rede, 
condutores rompidos e até mesmo uma torre de rádio der-
rubada levaram à uma grande operação que mobilizou os 
trabalhadores da Celesc na recuperação do sistema.

Nos últimos anos, os desastres naturais tem posto à 
prova o papel fundamental dos trabalhadores da Ce-
lesc para Santa Catarina. Com dedicação e responsa-
bilidade, os celesquianos trabalham no limite de suas 
forças, superando todas as advesidades para que a 
população catarinense tenha energia de qualidade.

A atuação dos celesquianos em momentos de con-
tingência demonstra não só a qualidade do serviço 
dos empregados próprios, mas a necessidade de ma-
nutenção da Celesc Pública. É o caráter público da 
empresa e o comprometimento dos seus trabalha-
dores no atendimento à sociedade catarinense que 
garantem ao Estado tranquilidade, impulsionando o 
desenvolvimento econômico e social.

A Intercel parabeniza a todos os trabalhadores pelo 
atendimento de excelência à população de Santa Catarina. 
A dedicação e a responsabilidade dos trabalhadores são 
as marcas que fazem da Celesc uma das melhores distri-
buidoras de energia elétrica do país.

CONTRATOS TERCEIRIZADOS

Percorrendo os locais de trabalho nos depara-
mos cada vez mais com a precarização dos servi-
ços terceirizados na Celesc. Em vários locais faltam 
trabalhadores(as) e não há substituição. Os motivos 
são diversos: férias, licenças, atestados. A pergunta 
que fica é se no contrato com a empesa terceirizada 
a Celesc vem pagando a reposição da mão de obra? 
Além disso, denúncias contam que os supervisores 
dos terceirizados há mais de 4 meses não apare-
cerem trazendo uma serie de transtornos a esses 
trabalhadores que muitas vezes ficam sem receber 
alguns beneficios.

 CARROS

Calma não é o filme. É o problema que os traba-
lhadores estão enfrentando com a operadora que 
conserta os carros na Celesc. Acredite que é mais 
fácil buscar o carro de guincho há 100 quilômetros 
de distancia para consertar um pneu, do que con-
sertar no próprio município.  Tem trabalhador que 
chegou a comprar o kit macarrão para conserto do 
pneu para não ficar 3 dias sem o carro! E o custo? 
Fora a demora de dias para troca de óleo, lâmpadas 
e pequenos reparos, preferindo o risco de um sofrer 
um acidente do que ficar sem o carro para atender 
a sociedade. E o  checklist como fica no quesito se-
gurança?

CUTUCADASEDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de 
Energia Elétrica de Florianópolis e Re-gião - SINERGIA, no 
uso de suas atribuições estatutárias, CONVOCA os empre-
gados da ENGIE Brasil Energia S.A, da sua base territorial, 
associados e não-associados, para se reunirem em ASSEM-
BLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no  dia 22/10/2021 
às 13h00min. em primeira convocação com o número regula-
mentar de presentes e às 13h30min em segunda convocação 
com qualquer número de presentes, no audi-tório da Sede, 
sito à  Rua Paschoal Apostolo Pitsica 5064, andar térreo – 
Agronômica. Florianópolis, SC, para discutir e deliberar so-
bre a pauta de reivindicação do ACT 2021/22 da categoria.

Ordem do Dia:

1. Discutir e votar as cláusulas da Pré-Pauta de Reivindicações 
da categoria eletricitária que farão parte da Pauta de Reivindica-
ções a ser apresentada à ENGIE Brasil Energia S.A., com vistas ao 
Acordo Co-letivo de Trabalho 2021/2022.

2. Outorga de poderes à Diretoria da FNU-CUT ou representante 
por ela credenciada, para proceder, jun-to com as demais entidades 
que compõem a INTERSUL, a negociação coletiva com a ENGIE e, 
se necessário, procederem a defesa dos interesses da categoria em 
juízo ou fora dele;

3. Ratificar o dia 29/10/2021, às 10:00h, para a realização da 
Plenária na forma virtual, para discutir e aprovar a pauta resultan-
te das assembleias.  

4. Discutir e deliberar sobre os encaminhamentos pertinentes à 
Campanha Salarial de Data Base;

5. Assuntos Gerais.

Florianópolis, 15 de outubro de 2021

Mário Jorge Maia
Coordenador Geral do SINERGIA

"Diante do MPT, os dirigentes 
sindicais reforçaram que as 
insistentes e irresponsáveis 

tentativas da Diretoria da empresa 
e implementar uma centralização 

sem condições técnicas trará 
prejuízos ao atendimento à 

sociedade e, principalmente, levará 
à morte de trabalhadores"



– Primeiro ponto: falando de nossas lembranças, memórias alimentares que nos levam a recordar que quando comemos carne com osso, 
comemos a carne e descartamos o osso. Os ossos não são consumidos por nós e qualquer pessoa – mesmo nossa mãe ou avó que não eram 
nutricionistas – sabe disso, e nos também sabemos.

Ossos não fornecem nutrição porque não são alimentos*, e não dá pra falar de necessidades nutricionais frente a não alimentos. Quando se-
res humanos são levados para responder à fome sua, e de sua família, a comer não alimento – comer osso é como comer papel, pneu.. – é uma 
situação que, se durar como está durando em nossa cidade, Estado e país sem que o Estado olhe, e promova uma politica publica que retire 
estas pessoas desta situação, elas ficarão *desnutridas, e podendo até levar à morte.*

– Segundo ponto: é preciso deixar claro que a fome é criminosa e dei-
xar pessoas passando fome e nada fazer como nossos governantes estão 
fazendo deve ser visto e entendido como um crime contra os seres huma-
nos, contra a humanidade.

Nestes dois últimos anos, o que estamos presenciando é o descaso cri-
minoso promovido pelos nossos governantes. Importante registrar que o 
Brasil sai do Mapa Mundial da Fome da FAO/ONU em 2013/2014, retirando 
mais de 97% da população da extrema pobreza, e a partir de 2015/2016 
a fome retorna de forma galopante ao Brasil. Em 2020, com a pandemia, a 
fome se agudiza mais, associada à miséria, desemprego, perdas dos direitos 
básicos, desmonte e ausência de politicas públicas por parte dos governos, 
etc. A população em extrema pobreza, em vulnerabilidade social, recorre a 
alguns “subterfúgios” para driblar a fome – buscando ossos, ou a mamadei-
ra de água com açúcar dada as crianças pequenas – que aparecem como 
saídas paliativas, que minimizam a sensação de fome imediata, mas que 
levam, com o uso continuado, à desnutrição e morte.

É a insegurança alimentar que se agrava junto à população vulnerável, 
e isso é visto todos os dias pelos movimentos sociais que atuam distri-
buindo comida, cestas alimentares, construindo barracos, enfim, tentando 
atender esta população hoje totalmente desassistida pelo Estado.

Então conversar sobre nutrição, valor nutricional, substituição de 
alimentos seria tripudiar sobre as pessoas que passam fome, e asso-
ciado a isso deixar de evidenciar o descaso de nossos governantes que 
não olham de frente a fome, a miséria e seguem priorizando asfalto, 
construção de estradas.

– Terceiro ponto: a Politica de Segurança Alimentar e Nutricional (PN-
SAN) que deveria ser respeitada e implementada pelos governos. Como 
parte desta politica temos os Equipamentos Públicos de Segurança Ali-
mentar e Nutricional, composto por Restaurante Popular, Cozinhas Comu-
nitárias, Banco de alimentos.

Em Florianópolis lutamos a muito desde 2014 pela criação de um Res-
taurante Popular público e, na pandemia, em 2020, retornamos com for-
ça esta luta. Conquistamos a inclusão na Lei Orçamentaria do município 
(LOAS) o valor de 1 milhão de reais destinados ao Restaurante Popular. 
Até hoje este restaurante popular não se concretizou. O Restaurante Po-
pular é um equipamento de segurança alimentar que respeita o alimento 
enquanto direito humano, de qualidade, em quantidades adequadas. É um 
espaço onde se produz, e consome alimentos fornecidos pela agricultura 
familiar, adquiridos via outra politica, o Programa de Aquisição de Alimen-
tos (PAA) que atende tanto população em vulnerabilidade social quanto 
demais trabalhadores.

Desta forma, o que devemos discutir não é consumo de ossos, mas a 
importância de equipamentos públicos que assegurem alimentação de 
qualidade para todos. Contra esse quadro horrível de fome e morte, vamos 
às ruas no dia 18, num ato para acabar com a enrolação do prefeito Gean 
Loureiro e garantir Restaurante Popular público em Florianópolis, já! Ve-
nha junto, em defesa da segurança alimentar e de alimentação enquanto 
direito humano básico!


