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Fim do sistema híbrido de trabalho é cercado de perguntas sem 
respostas
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AO TRABALHO PRESENCIAL NA 
CELESC
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CELESC

O Sindinorte deixou de usar uma vaga de dirigente liberado no mês de dezembro, com o pe-
dido de afastamento de Paulo Horn. Paulo vinha conciliando as funções de dirigente sindical 
e jornalista da Intercel, responsável por escrever o Linha Viva. Com isso, no rodízio promovido 
pela Intercel, o sindicato que passa a ocupar essa vaga a partir do mês de janeiro é o Sinergia. 

A trabalhadora indicada para ocupar a função é Thayene Bulzing (à direita na imagem), eleita 
representante sindical de base em novembro passado. Thayene é atendente comercial na Celesc 
há três anos, em Gov. Celso Ramos, e vem somar nas lutas da categoria. Ela é a terceira aten-
dente comercial que passa a atuar como dirigente sindical liberada na atual configuração da 
Intercel. Nos próximos dias Thayene visitará os postos de trabalho na Grande Florianópolis (área 
de atuação do Sinergia) para se apresentar e se colocar à disposição das demandas da categoria.

Os sindicatos da Intercel receberam nas últimas 
semanas manifestações de trabalhadores da Celesc 
com preocupações e questionamentos sobre o fim 
dos sistema híbrido de trabalho e o  retorno às ati-
vidades presenciais, fato que ocorreu na segunda-
-feira, dia 03 de janeiro. O sistema híbrido consistia 
em dias de teletrabalho e dias de trabalho presen-
cial, sempre sob supervisão das gerências.

As preocupações são principalmente no sentido 
da falta de regras e procedimentos claros no retor-
no do sistema híbrido, que vinha funcionando na 
empresa já há mais de um ano. Um grande número 
de queixas e manifestações veio da Administração 
Central, prédio que concentra quase mil trabalha-
dores da Celesc no bairro do Itacorubi, em Floria-
nópolis, mas manifestações de Regionais e lojas de 
atendimento também chegaram ao conhecimento 
dos sindicatos.

Na Administração Central, as dúvidas são no sen-
tido de que atitude tomar quando um colega de tra-
balho da mesma ilha se recusa a utilizar a máscara 
de proteção – ainda que a empresa diga em comu-
nicados oficiais que a utilização do equipamento de 
segurança é obrigatório dentro das suas dependên-
cias, não há fiscalização alguma. Outro questiona-
mento também trazido por celesquianos foi no caso 
de um colega de trabalho apresentar sintomas da 
Covid-19 num ambiente fechado com mais colegas, 
qual a atitude correta a tomar, qual o procedimento 
padrão em um caso assim. 

Fora da Administração Central chegaram pedidos 
para que os sindicatos cobrem da diretoria da Ce-
lesc a testagem de todos os trabalhadores e não 
apenas aqueles e aquelas lotados na Central ou 
nas sedes de Regionais: “nós lidamos com frequên-
cia com clientes que vieram de outros países, com 
clientes que saem para festas, que não se cuidam, 
que não se protegem e muitos, até, que sequer to-
maram a vacina”, afirma uma trabalhadora de loja 
de atendimento em mensagem ao seu sindicato, 
pedindo que seja disponibilizada a testagem para 
todos os empregados.

No dia 28 de dezembro o Sinergia – Sindicato que 
representa trabalhadoras e trabalhadores da região 
da Grande Florianópolis – chegou a enviar uma cor-
respondência à direção da Celesc pedindo o adia-
mento do retorno ao trabalho 100% presencial até 
que seja estabelecida a política de home office da 
empresa. Alternativamente, o sindicato pediu que a 
diretoria considerasse pelo menos o adiamento do 
retorno por quinze dias, tendo em vista que mui-
tos trabalhadores participaram de festas (inclusive 
promovidas pela própria empresa ou gerências) e 
reuniões familiares de fim de ano e estiveram mais 
suscetíveis ao risco de contaminação pela Covid-19, 
sobretudo, pela variante Ômicron. Além disso, hou-

ve a divulgação nos meios de comunicação do surto 
de influenza no estado. A Celesc não atendeu à so-
licitação do sindicato.

Na segunda-feira, dia 03, dirigentes do Sinergia 
percorreram as salas da Administração Central e 
novamente muitos empregados se queixaram de ter 
de trabalhar com colegas (inclusive chefes) que não 
utilizam a máscara de proteção na sala de trabalho, 
mas também nos corredores e espaços comuns da 
empresa. Houve, ainda, a reclamação de aglomera-
ção e filas para o almoço no restaurante dentro da 
empresa. A orientação dos sindicatos em casos as-
sim tem sido que, em caso do empregado se sentir 
em risco, registrar o fato por e-mail à gerência, ao 
técnico de segurança do trabalho, à CIPA e, ainda, 
cópia ao seu sindicato. Não havendo acesso ao e-
-mail, registrar via whats app, para ter a documen-
tação do fato. Em último caso, não havendo solução, 
registrar pelo canal oficial da empresa, qual seja, o 
Comitê de Ética.

Na última semana, dirigentes do Sinergia também 
solicitaram ao diretor da Celesc Pablo Cupani uma 
reunião para tratar do caso. A reunião está agen-
dada para hoje, dia 06, e tem como objetivo levar 
para a diretoria da Celesc todos os relatos e fatos 
presenciados pelo sindicato nos últimos dias, bem 
como esclarecer as dúvidas e questionamentos 
trazidas por trabalhadores. Na próxima edição do 
Linha Viva informaremos quais foram os encami-
nhamentos da reunião.

Cabe lembrar, por fim, que a pandemia não aca-
bou, que novos casos continuam a ser confirmados 
todos os dias em nosso estado e que novas varian-
tes ainda estão em estudo pela comunidade cientí-
fica. Somente na Administração Central da Celesc, 
na segunda-feira, dia 03, até às 14h, mais de uma 
dúzia de trabalhadores receberam o resultado po-
sitivo para a Covid-19 durante os testes - muitos 
deles, sem sintomas. O Sinergia recebeu denúncia 
de que a empresa não teria feito a sanitização ade-
quada dos espaços de trabalho onde foram confir-
mados os casos de Covid-19 na Administração Cen-
tral. Sem falar que, provavelmente, quem contraiu 
o vírus durante o reveillon pode ter tido resultado 
falso negativo durante as testagens de segunda e 
terça-feira, dias 03 de 04 de janeiro. 

Lamentável, ainda, que trabalhadores terceiriza-
dos que prestam serviços na Administração Cen-
tral tenham sido impedidos de testar - conforme 
relatos que chegaram ao Sinergia -, muito embora 
trabalhem no mesmo local que os celesquianos, uti-
lizando o mesmo restaurante e áreas comuns. E nas 
Regionais e lojas de atendimento de outros muni-
cípios, quantos empregados estão positivados sem 
apresentar sintomas e sem saber que estão com 
Covid-19?

CELESC

Thayene Bulzing assumiu a função em 03 de janeiro

SINERGIA TEM NOVA DIRIGENTE 
LIBERADA A PARTIR DE JANEIRO

INTERCEL

Os trabalhadores da Celesc irão, novamente, às ur-
nas para eleger representações na administração da 
empresa. Divulgado pela companhia no final de 2021, 
após aprovação do Conselho de Administração, pela 
primeira vez, o processo eleitoral para escolha do Re-
presentante dos Empregados no Conselho de Admi-
nistração e para Diretor Comercial serão realizados 
nos mesmos dias.

No dia 27 de dezembro, a Celesc divulgou aos tra-
balhadores os candidatos inscritos aos pleitos. Para 
Representante dos Empregados no Conselho de Ad-
ministração houve uma inscrição: Paulo Guilherme 
Horn. Para a Diretoria Comercial, inscreveram-se o 
atual Diretor, Vitor Guimarães e o chefe da Agência 
Regional de Blumenau, Cláudio Varella, reeditando 
a disputa ocorrida na última eleição. Nesta quinta-
-feira, as comissões eleitorais devem divulgar os can-
didatos homologados. A campanha será do dia 10 ao 
dia 28 de janeiro, com a votação sendo realizada nos 
dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro.

A eleição para espaços representativos na empre-
sa são conquistas dos trabalhadores e aprofundam 
a participação dos celesquianos na administração da 
companhia, bandeira antiga dos sindicatos da Inter-
cel. Diante de uma grande renovação nos quadros da 
empresa, é preciso lembrar a história dos espaços re-
presentativos, dos processos eleitorais e a importân-
cia deles para a luta em defesa dos trabalhadores e 
da Celesc Pública.

A  REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES 
NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Desde a década de 80 os trabalhadores da Celesc 
têm eleito uma representação no Conselho de Admi-
nistração. Entretanto, apenas na década de 90 que 
ela se transformou em uma instância de defesa da 
categoria e da empresa pública.

Em 1994, os sindicatos da Intercel identificaram no 
Conselho de Administração um espaço de informa-
ções que permitiriam a organização dos empregados 
na luta contra a privatização e começaram a apoiar 
candidatos para a representação dos trabalhadores. 
Desde então, todos os representantes dos empre-
gados eleitos pelos trabalhadores tiveram apoio da 
Intercel e a história comprova a importância desta 
ligação. Em diversos momentos, a representação dos 
trabalhadores no Conselho de Administração, em con-
junto com a Intercel, mobilizaram a categoria para 
impedir a privatização da Celesc.

Em um dos casos mais famosos, a atuação do então 
Representante dos Empregados no Conselho de Admi-
nistração, Jair Maurino Fonseca, e dos sindicatos da 
Intercel impediu um golpe articulado entre acionis-
tas minoritários, Governo do Estado e Lírio Parisotto 
para a venda da empresa. Conhecido como o “golpe do 
Novo Mercado”, a privatização da Celesc foi impedida 
após ter sido descoberta pelo Conselheiro eleito e 
através da ocupação por parte das entidades sindi-

cais de uma reunião do Conselho, impedindo o golpe.
Foi a atuação forte e ligada às entidades sindicais 

que transformou a representação dos empregados no 
Conselho de Administração na mais importante ins-
tância de defesa da categoria e da Celesc Pública.

A CONQUISTA DO DIREITO DE ELEGER UM 
DIRETOR COMERCIAL

A eleição para Diretor Comercial foi uma conquis-
ta coletiva que mobilizou os sindicatos da Intercel 
e o representante dos empregados no Conselho de 
Administração da Celesc. O debate sobre o marco re-
gulatório do Setor Elétrico trouxe a necessidade de 
implementar a desverticalização da Celesc, agora di-
vidida em Celesc Holding, Celesc Distribuição e Ce-
lesc Geração. No debate sobre a criação de uma Lei 
Estadual que determinasse a nova estrutura adminis-
trativa da estatal, os sindicatos e o então Conselhei-
ro, Arno Cugnier, conseguiram incluir uma reivindica-
ção antiga dos trabalhadores: o direito de eleger um 
empregado de carreira para um cargo na Diretoria. 
Assim, ficou definido que seria a Diretoria Comercial 
da Celesc.

O direito dos trabalhadores de elegerem uma Di-
retoria dentro do quadro próprio já foi várias vezes 
ameaçada, com diferentes administrações atentando 
contra mandatos e contra a eleição. Para a Intercel, 
eleger um Diretor é fundamental para consolidar a 
gestão participativa na empresa, colocando os traba-
lhadores como protagonistas da construção de uma 
Celesc Pública, que tenha responsabilidade com a 
população catarinense e que respeite seus trabalha-
dores.

R E P R E S E N TA R  E  L U TA R

A partir da próxima segunda-feira, dia 10, os candi-
datos a Representante dos Empregados no Conselho 
de Administração e à Diretor Comercial deverão per-
correr os locais de trabalho, apresentando propostas 
e compromissos para a representação dos celesquia-
nos. Conforme orientação da categoria, deliberada em 
Congresso dos Empregados da Celesc, a Intercel deve 
fazer a defesa do processo eleitoral, mas não apoiará 
nenhum candidato à Diretoria Comercial. Para a re-
presentação dos trabalhadores no Conselho de Admi-
nistração, a Intercel continuará o trabalho realizado 
desde a década de 90, que transformou o mais alto 
órgão da administração da empresa em uma espaço 
de luta e resistência dos trabalhadores e da empresa 
pública.

Em ambas as eleições, é fundamental a ampla parti-
cipação da categoria no voto, consolidando cada vez 
mais os processos eleitorais. É uma grande votação 
que consolida as representações dos trabalhadores 
nos embates contra a privatização e contra aqueles 
que buscam retirar direitos dos celesquianos.

Campanha para Representante dos Empregados no Conselho de Administração e 
para Diretoria Comercial inicia na próxima semana

TRIBUNA LIVRETRABALHADORES ELEGERÃO 
REPRESENTANTES

CUTUCADAS
WC

Encaminhar solução para péssimas condições de banheiro de escritório da Celesc 
não deveria depender de denúncia ao sindicato, caso o gerente regional resolvesse 
rapidamente os problemas. Porém, em um caso específico, o administrador pede que os 
trabalhadores aguardem uma reforma ainda sem data para começar. Será necessário 
que os sindicatos chamem a Vigilância Sanitária para a interdição do escritório? O fato 
está acontecendo em uma Regional cujo gerente foi elogiado recentemente por um 
colunista pela agilidade. Se os administradores considerados rápidos agem dessa forma, 
imagine os mais lentos! Como diz o bordão, "a CELESC tá lascada!"

CARTA DE RENÚNCIA IÔ IÔ

Na Diretoria da Celesc, está instituída a carta de renúncia iôiô. Se entrega o cargo num 
dia, mas volta atrás no dia seguinte. Parece que a reforma trabalhista não emplacou, e 
o medo do desemprego permanece em alta. Quem não se garante, não banca!

AFASTAR PARA QUÊ?

Dois empregados do CRCAP/Setor de Linhas, na CGT Eletrosul, trabalharam em dupla na 
semana de 20 a 23/12. Um deles apresentou sintomas e foi diagnosticado com Covid-19 
dia 27/12, tendo seu afastamento imediato. A empresa não afastou o segundo integrante 
da dupla e impôs que o mesmo trabalhasse normalmente. Resultado: no dia 03/01, a 
dupla do empregado positivado em 27/12 também foi diagnosticado com Covid-19. Por 
que a empresa alterou os protocolos de afastamento de empregados contactantes com 
positivados?



Em uma pesqu isa  recente  rea l i zada  pe lo 
Zenk lub  (uma g rande  p la ta forma de  saúde  emo-
c iona l  e  desenvo lv imento  pessoa l  do  Bras i l )  e  o 
Ins t i tuto  Data fo lha ,  constatou-se  que  64% dos 
t raba lhadores  bras i l e i ros  não  possuem nenhum 
benef íc io  para  cu idar  da  saúde  menta l  em tempo 
de  pandemia .   Nessa  mesma pesqu isa ,  pode-se 
ver i f i car  que  para  86%,  benef íc ios  como tera-
p ia  on l ine ,  a l i ado  a  t re inamentos  de  hab i l idades 
emoc iona is ,  pode  t razer  bons  resu l tados  aos  t ra -
ba lhadores ,  fazendo-os  l idar  me lhor  com os  im-
pactos  negat ivos  deste  per íodo . 

A  sobrecarga  de  t raba lho  nos  ú l t imos  12  me-
ses  fo i  mu i to  sent ida  por  6  em cada  10  bras i l e i -
ros .  D iante  desse  quadro ,  66% dos  t raba lhadores 
t i veram prob lemas  de  ans iedade ;  a  exaustão  ou 
mui to  cansaço  fo i  apontado  por  61% de les ;  a  in -
sôn ia  ou  d i f i cu ldade  para  dormi r  apareceu  para 
54%.  Por  sua  vez ,  a  depressão  se  fez  presente 
num percentua l  de  26%.

Ent re  as  mulheres ,  os  prob lemas  emoc iona is 
se  f i ze ram a inda  ma is  presentes .  A  depressão 
ent re  as  mulheres  que  têm f i lhos ,  por  exemplo , 
a t inge  um percentua l  de  28%.  A  ans iedade  está 
presente  em 69% das  que  não  possuem f i lhos .  Os 
dados  também apontam que  quanto  ma is  jovem 
(ent re  18  a  24  anos ) ,  ma iores  são  os  s in tomas  de 
exaustão  e  cansaço  (apontado  por  70% de las ) . 
Ent re  as  que  têm idade  ent re  25  e  34  anos ,  essa 
exaustão  chega  a  67%.

A  pesqu isa  fo i  conduz ida  pe lo  Ins t i tuto  Data-
fo lha  de  fo rma presenc ia l  com 1 . 197  pessoas  com 
18  anos  ou  ma is ,  per tencentes  a  todas  as  c lass i -
f i cações  econômicas  e  PEA (Pessoa  Economica-
mente  At iva )  que  t raba lham ,  conforme cr i té r ios 
da  PNAD 2019 .  Um tota l  de  129 munic íp ios  fo ram 
envo lv idos  nessa  pesqu isa . 

De  uma forma ou  de  out ra ,  essa  pandemia  do 
Coronav í rus  desencadeou em nós  uma mudança 
s ign i f i cat iva  na  v ida ,  a t ing indo  o  mundo como 
um todo .  Num tempo bastante  cur to ,  o  mundo 
prec i sou  se  adaptar  a  essa  nova  rea l idade .  Hou-
ve  g randes  mod i f i cações  nas  re lações  pessoa is  e 
pro f i ss iona is  e ,  a  par t i r  d i sso ,  surg i ram g randes 
impactos  na  economia  de  todos  os  pa íses .

A  necess idade  de  ações  drást icas  e  imed iatas 

em nossa  soc iedade  para  l idar  com essa  pande-
mia  re f le t iu  d i re tamente  no  estado  ps ico lóg ico 
das  pessoas .  As  nossas  preocupações  do  d ia  a 
d ia  fo ram potenc ia l i zadas  e  se  somaram a  out ras 
que  antes  não  ex i s t iam . 

Essa  nova  rea l idade  causou  impacto  na  saúde 
menta l  das  pessoas ,  gerando  cada  vez  ma is  es -
t resse  e  ans iedade .  A lguns  dos  s in tomas  f í s i cos 
e  menta is  sent idos  são :  fa l ta  de  concentração , 
desesperança ,  i r r i tab i l idade ,  insôn ia ,  téd io ,  f rus -
t ração ,  ra iva ,  p rob lemas  gást r i cos ,  dor  de  cabe-
ça ,  cansaço  e  fad iga .

Em função  das  carater í s t i cas  pecu l ia res  de 
cada  pessoa ,  as  s i tuações  es t ressantes  provo-
cadas  pe la  pandemia  são  sent idas  de  fo rma d i -
fe rente .  Em a lguns  casos ,  os  impactos  são  bas-
tantes  cons ideráve is ,  em out ros ,  moderados  e , 
para  a lguns ,  l eves  ou  impercept íve i s .  Em gera l , 
os  prob lemas  menta is  durante  a  c r i se  se  devem 
aos  segu intes  fa tores :  ao  i so lamento ,  ao  d i s tan-
c iamento  soc ia l ,  à  redução  de  est ímulos ,  à  redu-
ção  ou  perda  de  renda  e  às  mudanças  na  rot ina . 
O  es t resse  pode  aparecer  pe lo  medo  de  f i carem 
doentes  ou  morrerem ,  ev i tação  de  serv iços  méd i -
cos  por  medo  de  contaminação ,  p reocupação  ao 
obter  i tens  de  abastec imento ,  como reméd ios  e 
a l imentos ,  ent re  vár ios  out ros  aspectos .

Nem sempre  é  fác i l  perceber  os  s in tomas  da 
depressão  e  ans iedade .  Mu i tas  pessoas  seguem 
suas  v idas  de  fo rma func iona l ,  sem s ina is  apa-
rentes  de  que  a lgo  não  va i  bem em suas  v idas . 
É  de  fundamenta l  importânc ia  que  este jamos 
atentos  a  mudanças  s ign i f i cat ivas  na  qua l idade 
de  v ida  de  uma pessoa  (um fami l i a r,  um amigo , 
um co lega  de  t raba lho ,  dent re  out ros ) .  Sensa-
ções  pro longadas  de  t r i s teza  ou  de  inut i l idade  e 
abuso  de  substânc ias  como á lcoo l  e  d rogas  são 
pontos  de  a le r ta  que  devem desencadear  ações 
de  nossa  par te . 

Dent ro  das  poss ib i l idades  de  cada  pessoa ,  em 
casos  onde  o  ind iv íduo  este ja  tendo  uma v ida 
d i s func iona l  e  não  adaptat iva ,  é  importante  que 
se  procure  a juda  espec ia l i zada  para  t ra tar  ade-
quadamente  o  so f r imento  de la .

Sempre  devemos  te r  em mente  que  SEM SAÚ-
DE MENTAL NÃO HÁ SAÚDE .

SAÚDE MENTAL EM TEMPO DA 
PANDEMIA DE COVID-19

POR NERY ARTUR ELLER, PSICÓLOGO (CRP: 12/21442)


