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Sinergia cobra de diretoria da Celesc medidas de proteção aos trabalhadores
FALTA INFORMAÇÃO NO RETORNO AO TRABALHO PRESENCIAL
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CELESC

No dia 6 de janeiro diretores do Sinergia participaram de uma reunião com repre-
sentantes da CIPA/AC, gerentes do DPAD e DPGP  e o diretor Pablo Cupani  – con-
forme divulgado na edição 1515 do Linha Viva. A reunião tinha como objetivo levar 
à diretoria da empresa denúncias e reclamações de trabalhadores sobre a forma 
desorganizada como se deu o retorno 100% presencial na Celesc, em 3 de janeiro. 
O encontro também serviu para cobrar a revisão da decisão ao retorno 100% pre-
sencial, diante do aumento dos casos de Covid-19 e influenza em Santa Catarina. 
Mesmo após quase dois anos de pandemia, a Celesc aparenta não estar preparada 
para conviver com esta situação. O decreto do governo de Santa Catarina prorrogou 
o estado de calamidade pública até 31 de março e, mesmo diante da onda da nova 
variante Ômicron, a empresa não organizou adequadamente o retorno ao trabalho 
100% presencial para aqueles que estavam em regime híbrido. Por conta da falta 
de organização e de comunicação, e após o envio de carta pedindo providências, o 
Sinergia solicitou a reunião com a empresa.

Dentre as denúncias, a principal delas foi o não uso de máscara de proteção facial 
em diversos setores. Além disso, a diferença de tratamento entre lojas de atendimen-
to: em uma delas, após caso confirmado de Covid-19, todos os empregados foram 
afastados e foi feita a limpeza e sanitização do espaço; já em outra, os empregados 
foram afastados, mas não há registro da limpeza e sanitização. Na Administração 
Central, num departamento, empregados foram afastados após confirmação de um 
caso; em outro, mesmo com três casos confirmados, nenhum empregado foi afastado 
e não foi feita a imediata limpeza e sanitização do espaço. O sindicato ainda levou ao 
diretor relatos de empregados que tiveram contato próximo com colega positivado 
e que não souberam de maneira oficial -  por comunicado da empresa -, mas sim, 
tiveram conhecimento que o colega foi positivado por meio de grupos no Whats App. 

FALTA DE COMUNICAÇÃO GEROU INSEGURANÇAS

O principal fato cobrado, contudo, foi a total falta de comunicação da empresa com 
os trabalhadores. A Celesc enviou um e-mail aos empregados no final de dezembro, 
com algumas informações sobre o retorno presencial. Mas o e-mail não dava maiores 
detalhes sobre como se daria o retorno. Dúvidas foram surgindo ao longo da semana 
e a categoria não sabia a quem recorrer: como fazer, por exemplo, quando um colega 
ou o próprio gerente se recusam a utilizar a máscara num espaço fechado? O que 
fazer quando um colega apresenta sintomas de Covid-19 e se recusa a fazer a testa-
gem? Por que colegas de determinados setores foram afastados depois de um caso 
confirmado de Covid-19 e outros não foram afastados? A empresa só enviou um novo 
comunicado aos trabalhadores na sexta-feira, dia 7, após a cobrança do Sinergia – e, 
ainda assim, um e-mail com poucas informações, sem orientações ou detalhes.

RESPOSTA DA DIRETORIA

O diretor Pablo relatou que a diretoria tinha conhecimento de muitas dessas de-
mandas e que, na quarta-feira, dia 5, fez uma reunião para aprimorar protocolos, 

conforme demandas que chegaram até a diretoria. Nesses novos protocolos, ainda 
segundo Pablo, será reforçada a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção, será 
divulgada a periodicidade em que ocorrerão as testagens e serão, ainda, esclarecidas 
outras dúvidas trazidas pelos trabalhadores nos últimos dias. 

O sindicato expôs que o momento não foi o mais adequado para o retorno presen-
cial, diante dos números de Covid-19 apresentados em Santa Catarina desde o Natal 
e logo após encontros e comemorações de fim de ano. Houve a sugestão que as testa-
gens fossem feitas antes da entrada dos empregados ao prédio da Celesc, para evitar 
o contato de pessoas contaminadas com pessoas não contaminadas com a Covid-19. 
Também foi contestado o fato de terceirizados, que circulam por toda a empresa da 
mesma forma que trabalhadores próprios, não poderem fazer a testagem. O diretor 
disse que tudo isso está sendo analisado pela diretoria e que a obrigatoriedade da 
vacinação não pode ser exigida neste momento, mas que a empresa deve fazer a 
cobrança pela testagem de todos os empregados nos próximos dias.

Sobre a denúncia de trabalhadores com comorbidades alegarem que foram obriga-
dos a retornar ao trabalho presencial, o diretor Pablo informou que apenas grávidas 
e puérperas estavam fazendo o home office num primeiro momento, mas que a di-
retoria está revendo a política e que podem mudar a orientação nos próximos dias.

Questionados sobre o porquê de não implantar o home office já em janeiro – infor-
mações de bastidores indicam que a política de home office da Celesc está pronta 
desde meados de 2020 -, gerentes do DPGP e o diretor relataram que a Celesc logo 
implantará um projeto piloto, mas que é preciso ter bem ao certo as formas de men-
surar o trabalho de cada um, levantar necessidades de equipamentos e mobiliário 
e, por fim, avaliar todas as questões trabalhistas que envolvem esta mudança, até 
mesmo um aditivo ao contrato de trabalho - aqui cabe um questionamento: se não 
sabiam como fazer, por que precipitar o retorno e não continuar com o sistema híbri-
do até que obtivessem informações consistentes que ajudassem a planejar correta-
mente o home office? Parte da diretoria da Celesc, que gosta tanto de elogiar a Engie, 
poderia ter copiado a empresa neste quesito: lá a testagem já ocorre há alguns meses 
para trabalhadores que estão no serviço híbrido e é feita por agendamento no siste-
ma (evitando filas e aglomerações). O sistema híbrido já foi implantado e o aditivo ao 
contrato de trabalho de empregados nesta modalidade também foi já foi assinado.

Sobre a denúncia que chegou ao Sinergia de falta de limpeza em determinados 
setores, o chefe do DPAD informou que foi ampliado o número de empregados ter-
ceirizados limpando as lojas e que, com habitualidade, usam técnicas de hospitais 
durante a higienização dos setores, inclusive com pó químico durante a noite. 

O sindicato cobrou a disponibilização de testes para Covid-19 para outros espaços 
de trabalho fora da Administração Central, como Núcleos, Unidades e lojas de aten-
dimento, e o diretor respondeu que já a partir de 7 de janeiro iniciariam as testagens 
nos Núcleos, começando pelo NUCAP. Foi cobrado que os testes também cheguem 
a todos os escritórios e lojas de atendimento da empresa fora dos Núcleos, já que 
eletricistas e atendentes comerciais estão tão ou mais expostos ao risco e sem possi-
bilidade de home office, trabalhando durante a pandemia mesmo antes da vacinação, 
sem testagem no retorno e, em muitos casos, até mesmo sem ventilação adequada. 

Sobre a possibilidade de retorno ao sistema híbrido de trabalho, o diretor disse 
que as testagens servem justamente para fazer a fotografia do momento na Celesc e 
que, havendo um aumento no número de casos positivos para Covid-19, reavaliarão 
a situação – não custa lembrar que a Política de Saúde e Segurança da empresa fala 
em prevenção e o se vê aqui é justamente o contrário.

Após a reunião, a fase de testagens em Núcleos e Unidades iniciou e foram incluí-
dos empregados terceirizados em determinados edifícios da Celesc.

Chama a atenção o amadorismo da diretoria da empresa ao determinar o retorno 
100% presencial: desde meados de novembro a diretoria vinha anunciando o retorno 
100% presencial. Ao que parece, sem que houvessem regras bem definidas – ou, ao 
menos, sem que houvesse qualquer divulgação para a categoria, nem sequer a atua-
lização dos protocolos de segurança sanitária, feita agora, às pressas. A ausência de 
uma campanha de comunicação orientativa gerou medo e desconforto em centenas 
de trabalhadores. 

Os sindicatos da Intercel seguem acompanhando a situação em todo o estado e 
buscando orientação jurídica diante dos fatos trazidos pela categoria. Os novos pro-
tocolos, que deverão conter alterações solicitadas pelo Sinergia, não foram divulga-
dos pela diretoria da empresa até o fechamento desta edição.

CELESC

A campanha para Representante dos Empregados no Conselho de Ad-
ministração da Celesc começou na segunda-feira, dia 10. A Intercel e 
a APCelesc apoiam e pedem o voto de confiança de celesquianas e de 
celesquianos ao candidato em chapa única Paulo Horn (Chapa 1). Paulo é 
empregado da Celesc de Joinville desde 2006. Atuou como dirigente do 
Sindinorte nos últimos dez anos e foi coordenador e jornalista da Inter-
cel neste período.

A decisão da Intercel apoiar uma candidatura ao CA da Celesc vem 
sendo referendada pela categoria nos Congressos dos Empregados desde 
a década de 1990. A ideia é que o Representante esteja presente no Con-
selho sempre trazendo informações relevantes aos trabalhadores, mas 
também utilizando as informações para a defesa dos direitos e interesses 
da categoria através dos sindicatos da Intercel. Conforme noticiado na 
edição passada de Linha Viva, foi por conta da presença de um Repre-
sentante no Conselho eleito com o apoio da Intercel que o processo de 
privatização da Celesc foi impedido, anos atrás, durante a tentativa de 
“golpe do Novo Mercado”. 

O fato de ser candidatura em chapa única não deve fazer com que a 
categoria perca o interesse em debater e conhecer suas propostas: Paulo 
pretende visitar o maior número possível de celesquianos durante o pe-
ríodo de campanha: “mesmo sendo candidatura única, nós pretendemos 
percorrer todos os locais possíveis para conversar com os trabalhadores, 
apresentar o nosso projeto e reforçar o nosso compromisso em defesa 
dos trabalhadores e em defesa da Celesc Pública”, explica o candidato. 

A campanha já visitou nesta semana trabalhadores das Regionais de 
São Miguel do Oeste, Chapecó, Concórdia e hoje visita a Unidade Joaça-
ba. Amanhã Paulo visita a Unidade de Videira. Já na próxima semana, a 
campanha visitará trabalhadores das regiões de Criciúma (17 de janeiro), 
Tubarão (18), Itajaí (19), Joinville e Jaraguá do Sul (20), Mafra e São 
Bento do Sul (21). A última semana de campanha será dedicada a Lages 
(24), Rio do Sul (25), Blumenau (26) e Florianópolis (27 e 28).

É importante que a categoria leia o material de campanha, conheça as 
propostas do candidato e vote em peso em Paulo Horn nos dias 31 de 
janeiro e 01 de fevereiro. A votação expressiva no candidato indicado 
pelos sindicatos da Intercel é um recado de unidade de trabalhadoras 
e trabalhadores ao Conselho de Administração, é uma forma de mostrar 
que, diante de qualquer ataque a seus direitos ou à possibilidade de 
privatização da empresa, a categoria reagirá. É, também, uma forma dos 
celesquianos reconhecerem a importância e o valor do espaço conquis-
tado com muita luta.

ELEIÇÃO PARA A DIRETORIA COMERCIAL

Por conta de decisão tomada em Congresso dos Empregados da Celesc 
pela maioria da categoria, os sindicatos da Intercel não apoiam nenhuma 
das candidaturas, mas orientam os trabalhadores a conhecerem as suas 
propostas, a dialogarem, a participarem de encontros com os candidatos 
e escolherem aquele que julgarem ser o melhor e mais preparado. Vitor 
Lopes Guimarães (Chapa 1) e Claudio Varella (Chapa 2) também seguem 
cumprindo agenda pelo estado. Na próxima edição de Linha Viva publica-
remos uma entrevista com as duas candidaturas à Diretoria Comercial da 
empresa, dando espaço igual de fala a cada um dos candidatos.

Intercel e APCelesc apoiam e pedem o voto de confiança ao candidato Paulo Horn (Chapa 1)

PAULO HORN INICIA CAMPANHA A REPRESENTANTE 
DOS EMPREGADOS NO CA DA CELESC

ELETROBRAS

CNE PROMOVE PLENÁRIA DE PLANEJAMENTO
Intersul envia representação para encontro que ocorre em Brasília, de 13 a 15 de janeiro

O Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE) promove de hoje (dia 13) até sá-
bado, dia 15, a Plenária Unitária de Planejamento 2022, que será realizada em 
Brasília/DF. A Intersul está encaminhando representação no encontro. O objetivo 
do evento é debater e analisar a conjuntura política e econômica e embasar a or-
ganização da categoria eletricitária no processo de luta estratégica, para reverter 
a correlação de forças nesse contexto desfavorável para a classe trabalhadora e 
que articule as questões do setor elétrico com geração de empregos e distribuição 
possível de renda ao povo brasileiro. 

Na programação do encontro, consta a campanha contra a 
privatização da Eletrobras e a campanha salarial nacional 2022/23. É preciso 

ter coragem e disposição para construir um processo de luta e de organização. 
Não se deve promover a luta apenas por simples demanda de reivindicações eco-

nômicas,  embora necessariamente tenha que incorporá-las, mas que avancem no

desenvolvimento de um projeto de classe trabalhadora que crie autênticos graus de 
poder a partir da base.

Fazem parte do CNE Federações, Intersindicais, Sindicatos da base de trabalhadores 
e trabalhadoras do Setor Elétrico Nacional, além de Associações de profissionais da 
categoria.



S i tuado  no  f ina l  dos  anos  de  1990 ,  Homem Onça , 
de  V in íc ius  Re is ,  invest iga  como a  h i s tór ia  do 
pa ís  re f le te  e  in ter fe re  na  v ida  pessoa l  de  Pedro , 
in te rpretado  por  Ch ico  D iaz .  O  f i lme  fo i  se lec io -
nado  para  a  49ª  ed ição  do  Fest iva l  de  C inema de 
Gramado e  es t reou  em agosto  nos  c inemas ,  com 
d is t r ibu ição  da  Pandora  F i lmes .

No  f i lme ,  Pedro  tem uma v ida  es táve l  de  c lasse 
méd ia  com sua  mulher  Sôn ia ,  in te rpretada  por 
S i lv ia  Buarque ,  que  procura  um emprego ,  e  a  f i -
lha  ado lescente ,  Rosa  (Va lent ina  Herszage ) .  Pe-
dro  t raba lha  numa das  ma iores  es tata i s  do  pa ís , 
a  f i c t í c ia  Gás  do  Bras i l .  Tudo  parece  caminhar 
mui to  bem ,  um pro je to  de  sustentab i l idade  de-
senvo lv ido  por  e le  ganha  um prêmio  in terna-
c iona l ,  o  que  parece  garant i r  o  emprego  de  sua 
equ ipe ,  apesar  da  c r i se  que  a  empresa  começa  a 
enf rentar.  Seu  corpo  parece  reag i r  a  i sso  e  man-
chas  es t ranhas  aparecem em sua  mão .

Porém ,  mesmo o  sucesso  do  t raba lho  de  seu 
t ime  não  garante  a  segurança  do  emprego  de  to-
dos  e  Pedro  é  fo rçado  a  tomar  a t i tudes  drást icas . 
Homem Onça  acompanha  esse  processo  at ravés 
de  duas  l inhas  nar rat ivas  que  se  ent recor tam e 
convergem:  num futuro  não  long ínquo ,  o  p rota-
gon is ta  não  v ive  ma is  no  R io  de  Jane i ro ,  mas  em 
uma pequena  c idade ,  com uma nova  companhe i ra , 
Lo la  (B ianca  By ington) .

O  rote i ro ,  ass inado  por  Re is ,  em co laboração 
com F lav ia  Cast ro  e  Fe l l ipe  Barbosa ,  examina 
como o  longo  processo  de  pr ivat i zação  de  esta-
ta i s ,  no  f ina l  dos  anos  de  1990 ,  ressoa  na  v ida 
dos  empregados  daque las  empresas .  A  perda  da 
estab i l idade  e  segurança  emoc iona l  e  econômica 
de  Pedro  é  um re f lexo  da  s i tuação  do  Bras i l .  As-
s im ,  ao  fa la r  do  passado ,  Homem Onça  é  um f i l -
me  que  também med i ta  sobre  o  presente  do  pa ís , 
sempre  ameaçado  de  passar  por  uma nova  onda 
de  pr ivat i zações .

O  f i lme  fo i  rodado  no  R io  de  Jane i ro ,  Pet rópo l i s 
e  Teresópo l i s ,  ent re  dezembro  de  2017,  e  j ane i ro 
de  2018 ,  e  teve  sua  est re ia  mund ia l  em fevere i ro 
passado ,  no  Ar thouse  As ia  F i lm Fest iva l .  O  longa 
a inda  inc lu i  em seu  e lenco  Gut i  F raga ,  Dan i  Or-
ne l las ,  Tom Karabach ian  e  A lamo Facó  e  fo i  p ro-
duz ido  pe la  Tacacá  F i lmes ,  em coprodução  com 
Blackforest  F i lms  (A lemanha) ,  Parox  SA (Ch i le ) , 
Cana l  Bras i l  e  G lobo  F i lmes .

IMAGENS: PANDORA FILMES

FONTE: HTTP://REVISTADECINEMA.COM.BR/2021/08/HOMEM-ONCA/


