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DESDE 1988 
AO LADO DOS 

TRABALHADORES
PAULO HORN SEGUE CAMPANHA A 
REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS 
NO CA DA CELESC
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PLANEJAMENTO 

A Intersul participou do Planejamento do Coletivo Nacional dos Eletricitários 
(CNE) entre os dias 13 e 15 de janeiro na sede da ASEEL, em Brasília. A 
delegação da Intersul contou com a presença dos dirigentes Stefano Schafer 
e Zaca pela ARS, Cristina e Darlan pelo SENERGISUL, Tiago e Carlinhos pelo 
SINERGIA e Lúcio Pottmaier pelo SINTRESC e Eveline Marcolin pelo STIEEL. 

A antecipação do Planejamento se deu pelo excesso de demandas neste 
ano em que a Eletrobras tem autorização para ser privatizada e a necessidade 
de se realizar o debate sobre o Acordo Coletivo de Trabalho, bem como os 
Planos de Saúde nas empresas e demais ataques aos quais os trabalhadores e 
trabalhadoras estão sendo submetidos pelo governo federal.

No evento foi realizada a reestruturação do CNE, que conta agora com cinco 
dirigentes na coordenação nacional. O clima de unidade prevaleceu sobre todo 
o encontro, que contou, na abertura, com uma fala da deputada federal Erica 
Kokay (PT/DF). A parlamentar demonstrou preocupação com a velocidade 
do desmonte do estado promovido pelos governos Temer e Bolsonaro, com 
a aprovação da reforma trabalhista, do teto dos gastos (PEC-95/2019), da 
Reforma da Previdência, desestatização da Eletrobras entre outras mazelas. 
Com relação à privatização da Eletrobras - já aprovada na Câmara e no Senado 
-, apresentou uma série de atrocidades e “jabutis” que, caso seja concretizado 
este ataque à Soberania Nacional, causará um grande prejuízo ao povo 

brasileiro: “privatizar a Eletrobras é pôr fim ao Programa Luz para Todos, é 
perder o controle da vazão de grande parte dos rios brasileiros, entregando-
os para o capital especulativo. Portanto, esta empresa tem uma importância 
enorme para o povo brasileiro”, resumiu Erica. E completou, argumentando que 
a fala de alguns pré-candidatos a presidente, como Luis Inácio Lula da Silva, 
que pretende reestatizar a Eletrobras caso ela seja privatizada, “gera muita 
insegurança dos que querem se apoderar da própria Eletrobras e faz com que 
possamos ter as condições de impedir a privatização da Eletrobras”. A deputada 
demonstrou confiança na resistência a este processo de desestatização, que 
é uma luta histórica, colocando o seu mandato à disposição da causa. Por fim, 
parabenizou os eletricitários de todo o País que têm seguido em marcha nesta 
luta, fazendo um excelente trabalho para impedir este retrocesso.

 O Planejamento ocorreu dias antes da deflagração da greve de empregados 
da Eletrobras, Furnas e CEPEL da base do Rio de Janeiro, que ganharam 
uma liminar na Justiça que impede a alteração no Plano de Saúde. O CNE 
se comprometeu a apoiar o movimento puxado pelos trabalhadores destas 
empresas. As ações estratégicas definidas pelo CNE nestes três dias serão 
colocadas em prática ao longo de 2022, com vistas a impedir o processo de 
privatização da Eletrobras, bem como garantir um Acordo Coletivo de Trabalho 
justo para todos e todas.
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CELESC

VITOR LOPES GUIMARÃES

Em 2022, a greve no sistema Eletrobras iniciou pela Eletro-
bras, Furnas e CEPEL. Trabalhadores destas empresas cruza-
ram os braços na segunda-feira, dia 17, dizendo NÃO à perda 
do Plano de Saúde. A greve pela saúde iniciou forte, com par-
ticipação massiva nas três empresas citadas. 

Embora a direção da empresa tenha pedido dissídio de gre-
ve, tentando tornar o movimento ilegal, não foi esse o enten-
dimento do Judiciário, ao analisar o caso: “em resumo, não há 
elemento nos autos para, no presente momento, se concluir 
que houve descumprimento das decisões da Presidência do 

Eg. TST ou ato abusivo dos trabalhadores. Ante o exposto, in-
defiro os pedidos de nova notificação dos sindicatos já notifi-
cados e de envio de documento a batalhões da Polícia Militar.”

O Coletivo Nacional dos Eletricitários promoveu um tuitaço 
(#GrevePelaSaúde) já no primeiro dia de greve, contando com 
a participação de trabalhadores de todo o sistema Eletrobras. 
A Intersul se solidariza com os trabalhadores do CEPEL, Ele-
trobras e Furnas, que estão em greve por tempo indetermi-
nado, lutando pelos seus planos de saúde. A greve e a luta 
continuam por tempo indeterminado.

O candidato a Representante dos Empregados no Conselho 
de Administração da Celesc apoiado pelos Sindicatos da Inter-
cel, Paulo Horn, encerrou a primeira semana de campanha pela 
região oeste do estado na sexta-feira, dia 14. 

Ele passou, ao lado do atual Representante dos empregados 
no Conselho de Administração, Leandro Nunes, pelas cidades 
de São Miguel do Oeste, Maravilha, Pinhalzinho, Chapecó, Qui-
lombo, São Lourenço, São Domingos, Concórdia, Joaçaba, Her-
val do Oeste, Erval Velho, Capinzal, Campos Novos, Videira, Rio 
das Antas, Caçador e Fraiburgo. 

Paulo e Leandro conversaram com trabalhadores e traba-
lhadoras que recém ingressaram na empresa e, também, com 
empregados como os companheiros Ciles e Adão, que têm, res-

pectivamente, 60 e 49 anos de trabalho na Celesc (foto abaixo, 
à direita). Paulo ressalta que “esse é o retrato da Celesc. Várias 
gerações unidas em defesa do bom atendimento à sociedade 
catarinense!”

Nesta segunda semana de campanha, Paulo percorreu a re-
gião sul do estado (Criciúma e Tubarão) e, desde ontem, segue 
pelo Vale do Itajaí. Hoje e amanhã Paulo visitará celesquianos 
em Joinville, Jaraguá do Sul, Mafra e São Bento do Sul.

Paulo agradece a recepção de todos e todas, e comunica que 
está tentando visitar o maior número de locais de trabalho 
possível, ouvindo, dialogando e reafirmando o compromisso 
com a luta em defesa dos direitos dos trabalhadores e em de-
fesa da Celesc Publica.

ELETROBRAS

GREVE NO SISTEMA ELETROBRAS
Categoria diz não à perda do plano de saúde

CELESC

CANDIDATO PAULO HORN SEGUE VISITAS PELO ESTADO
Paulo é candidato a Representante dos Empregados no Conselho de Administração da Celesc

Conforme anunciado na edição 1516 do Linha Viva, hoje apresentamos a entrevista com os dois candidatos a Diretor Comercial na Celesc. A Intercel reafirma sua postura de defender o pleito, 
mas não apoiar nenhuma das candidaturas. Foram enviadas as mesmas perguntas aos dois candidatos. Confira as respostas dos dois candidatos:

CLAUDIO VARELLA
Ingressou na Celesc na Regional Chapecó em 1986. Em 1999, concluiu o curso de Engenha-

ria Elétrica pela FURB. Foi supervisor de Operação e Linhas de Transmissão na antiga DVOM, 
gerente da Divisão de Distribuição da Regional Blumenau e, em 2011, Administrador da Regio-
nal da Agência (atualmente Núcleo Alto Vale), onde permaneceu até agosto/2018, retornando 
em fevereiro/2019, da qual se licenciou para o início da campanha para concorrer a Diretor 
Comercial. Atua como professor do Curso de Engenharia Elétrica na UNIASSELVI, e já atuou 
como professor dos Cursos Técnico em Eletrotécnica, Automação Industrial e Tecnólogo no 
SENAI, e no curso de Engenharia Elétrica da FURB. Também atua como Instrutor Colaborador 
na formação de Eletricistas, Técnicos e engenheiros nos cursos internos da Celesc. 

Natural de Florianópolis, 54 anos de idade, tem formação de nível médio em Eletrotécnica 
pela Escola Técnica Federal de Santa Catarina e graduação em Engenharia Elétrica pela Uni-
versidade Federal de Santa Catarina. Celesquiano desde 1985, o primeiro cargo foi de eletro-
técnico, passando por áreas técnicas da empresa. Ao longo da carreira, assumiu funções geren-
ciais, na Divisão de Projetos e Construção e no Departamento de Engenharia e Planejamento 
do Sistema Elétrico, além de ter sido Assistente Técnico da Presidência, Assessor da Diretoria 
de Distribuição, Diretor de Distribuição e Diretor Comercial eleito pelos empregados entre 
fevereiro de 2021 a dezembro de 2021.

Quando assumimos a DCL identificamos várias necessidades. Em 10 meses de gestão contra-
tamos 58 atendentes adicionais ao quadro de dotação, capacitamos mais de 280 empregados e 
instituímos o ensino à distância para o atendimento do grupo A e B. Criamos um adicional para 
os eletricistas de fiscalização de medição do grupo B e um Grupo de Trabalho para identificar 
a contribuição de outros empregados no combate as perdas. Adquirimos mais de R$ 4 milhões 
em equipamentos e 16 veículos, além de 130 scanners de mesa para os atendentes e iniciamos 
o processo de implantação do WI-FI nas principais lojas de atendimento. Aprovamos, ainda, a 
troca de todos os computadores das lojas de atendimento em 2022. A maior necessidade da 
DCL, agora, é a implementação do SAP-HANA em substituição ao SIGA. O sucesso deste traba-
lho provocará uma revolução nos processos da comercial, simplificando e agilizando tarefas, 
incluindo a melhoria dos nossos canais de atendimento. 

Atendimento ao cliente. E quando me refiro a atendimento ao cliente falo de todo o rela-
cionamento com o cliente, seja com o nosso atendente comercial, o atendente do call center, 
nosso eletricista que está em campo executando o serviço comercial, como o que trabalha 
nas funções de faturamento e arrecadação da empresa. Atendimento ao cliente é um processo 
que tem como principal objetivo receber e solucionar as demandas e solicitações apresenta-
das pelos clientes atuais e futuros da empresa e interfere diretamente na percepção que o 
público-alvo tem sobre a empresa. Precisamos investir em novas tecnologias, em capacitação 
continuada e aprimorar processos.

É inegável que a política adotada no Brasil nos últimos anos trouxe queda na renda e nos di-
reitos dos trabalhadores. Ações concretas voltadas nesse sentido, como a reforma trabalhista 
e reforma previdenciária, prejudicam e lamentavelmente podem agravar ainda mais a situação 
dos empregados nas negociações coletivas de trabalho. No entanto, para os celesquianos, é 
inegável que a ação da Intercel em defesa dos empregados tem minimizado esses impactos. 
Prova disso foi o excelente acordo fechado na última data base. Na minha longa trajetória 
como empregado, sempre filiado e ativo nas ações do sindicato e defensor intransigente da 
Celesc pública, sempre estarei à disposição para facilitar o diálogo entre a Intercel e a direto-
ria com o objetivo de preservar a Celesc pública e o bem estar dos empregados. 

Sou totalmente contrário à retirada de direitos dos celesquianos, que foram conquistados 
com muita luta, ao longo dos anos. A Celesc vem apresentando resultados expressivos, fruto do 
trabalho de todos os empregados e eles devem ser valorizados e respeitados. Dentro da Direto-
ria vou trabalhar para que as reivindicações dos empregados sejam respeitadas, com avanços 
em sua remuneração e seus benefícios. Agora que as metas da concessão foram batidas, é pre-
ciso retomar a valorização dos trabalhadores, com melhorias no Acordo Coletivo de Trabalho 
e no Plano de Cargos e Salários. Para isso, pretendo manter o diálogo com os Sindicatos, me 
posicionando na Diretoria Colegiada em defesa de melhores condições de trabalho para nossos 
empregados, além de avanços em seus direitos.

Entendo que derrotar a privatização depende muito de nós, celesquianos. Temos que conti-
nuar a atender a sociedade com qualidade e, como Diretor, meu papel é lutar por recursos para 
os trabalhadores. Além disso, devemos dialogar constantemente com as forças da sociedade, 
mostrando a realidade da Celesc, a importância dela ser pública, além da prestação de serviço 
de excelência dos nossos empregados, desmistificando afirmações falsas que dizem que se a 
empresa for privatizada o preço da energia baixa e o serviço melhora. Temos, ainda, que atuar 
de forma vigilante nas pautas que são tratadas pelo Conselho de Administração e na Diretoria 
Colegiada. Como representante eleito pelos empregados, vou me posicionar sempre em defesa 
da Celesc Pública, buscando constantes melhorias para que os celesquianos tenham condições 
de atender o povo catarinense. Uma Celesc forte, eficiente, atendendo bem a população catari-
nense dificultará em muito sua privatização.

Lamentavelmente, mais uma vez, as baterias da privatização se voltam contra a Celesc. 
Não é a primeira e nem será a última na história da empresa. Mas como das vezes anteriores, 
vencemos essa batalha graças a união dos empregados em torno da sua organização sindical 
e entendimentos políticos que perceberam o risco de entregar a maior empresa pública do 
estado nas mãos de pessoas que não veem na Celesc uma empresa estratégica para o desen-
volvimento do estado. Serei um diretor que desde o primeiro momento deixarei claro minha 
posição, assim como tenho feito durante minha vida profissional. Atuarei de forma intransi-
gente, no discurso e nas ações, liderando ou apoiando movimentos concretos nesse sentido. 
Os celesquianos mais antigos ou mais novos sabem que não existirá a Celesc como nós a 
conhecemos, como nós aprendemos a defende-la se não for como empresa pública. Defender 
a Celesc pública é bom pra todo mundo. 

Quando assumimos a DCL, havia um projeto piloto para a terceirização do atendimento co-
mercial, ou seja, um grande retrocesso. Imediatamente descartamos a terceirização e iniciamos 
conversas com todos os núcleos e unidades para fortalecer nossos empregados no processo de 
atendimento. O fruto desse trabalho foi a contratação de 58 novos atendentes próprios ainda 
em 2021. Também encerramos o contrato de terceirização no combate a perdas no NUCAP, 
NULES e NUNOR internalizando as atividades e valorizando os empregados próprios. Esses 
dois exemplos refletem muito bem nossa posição contrária a terceirização e de valorização 
dos empregados próprios. Temos agido para impedir o avanço da terceirização, contratando 
novos empregados e fortalecendo a Celesc Pública e o atendimento de qualidade à população 
catarinense.

Fico muito à vontade para responder este questionamento porque se tem algo que eu tenho 
insistido, discursado e praticado na minha história de celesquiano é resistir ao avanço das 
terceirizações na empresa. Os celesquianos são prova que me recusei a terceirizar a fiscaliza-
ção de perdas não técnicas na agência de Blumenau. Mas não é apenas da fiscalização, não se 
pode sair por aí propondo terceirização como solução para tudo e esquecer que temos um cor-
po funcional de excelência. A melhor solução é aquela que chegamos coletivamente, ninguém 
é dono da verdade. Minha primeira ação concreta como diretor será reunir os empregados 
da área comercial de todo estado e ouvi-los. Sim, porque se centenas de trabalhadores que 
vivenciam os problemas no dia a dia, durante toda a sua vida profissional não têm condições 
de propor as melhores soluções, quem terá? Temos um belíssimo exemplo bem sucedido dessa 
prática, que é o Congresso dos Empregados.

LV - Os sindicatos da Intercel têm, ao longo de anos, atuado contra a terceirização nas atividades da empresa. Qual a sua posição sobre a terceirização na área comercial e em toda a Celesc?

LV - Se eleito, o senhor assumirá em um momento extremamente agressivo contra as empresa públicas, uma vez que o discurso privatista voltou à tona em todo o Brasil. Como o senhor pretende atuar em 
defesa da Celesc Pública?

LV - O cenário nacional tem colocado os direitos dos trabalhadores em constante ameaça e as últimas negociações coletivas na Celesc têm apresentado dificuldades. Diante da Diretoria Colegiada, qual será 
sua posição sobre os direitos dos celesquianos?

LV - Na sua opinião, qual a maior necessidade da área comercial hoje? Onde é essencial investir e trabalhar?



MOSTRA 200 ANOS DE ANITA GARIBALDI: 
VIDA,  CORAGEM E PAIXÃO

O Museu Histórico de Santa Catarina recebe a exposição “200 
anos de Anita Garibaldi: Vida, Coragem e Paixão”, uma homena-
gem à heroína de dois mundos em seu bicentenário de nascimen-
to, comemorado em 30 de agosto de 2021.

A visitação segue até 12 de março de 2022, com os seguintes 
horários: segundas-feiras, das 13h às 17h, de terça a sexta, das 10h 
às 17h e, aos sábados, das 10h às 14h. A entrada é gratuita.

A exposição está dividida em dois ambientes: a parte interna 
conta com obras de arte que retratam Anita Garibaldi e a parte 
externa (jardim) com painéis com textos e imagens que contam 
passagens importantes da vida da protagonista. Há peças do acer-
vo do próprio Museu Histórico, do Museu Nacional do Mar e do 
Museu de Arte de Santa Catarina (MASC), além de uma tela da 
artista Vera Sabino que está sendo exposta pela primeira vez.

O conteúdo da exposição foi elaborado durante vários meses 
por uma equipe que reuniu técnicos de diferentes setores da Fun-
dação Catarinense de Cultura (FCC).

VISITAÇÃO:

A visitação à mostra ocorre com limitação de público e seguindo 
os protocolos de segurança para evitar contágios pela Covid-19. 
Os interessados podem entrar em contato pelo e-mail mhsc@fcc.

sc.gov.br e aguardar a resposta confirmando a data e horário para 
visitação. Além da opção de agendar, quem não tiver marcado ho-
rário será encaixado nas visitas conforme disponibilidade. 

As informações históricas presentes na exposição estão dispo-
níveis para consulta no site do MHSC, por meio de uma pesquisa 
expandida.

Classificação indicativa: livre.

ANO DE ANITA:

O Governo do Estado instituiu o Ano Comemorativo do Bicen-
tenário de Nascimento de Anita Garibaldi por meio de decreto. 
Desde 2019, a Fundação Catarinense de Cultura (FCC) vem traba-
lhando na organização de atividades para 2021 junto à Comissão 
Estadual Comemorativa ao Bicentenário de Anita Garibaldi. Tal 
Comissão foi instituída por meio da Portaria FCC nº 39/2019, e 
tem o objetivo de promover e difundir a história da heroína cata-
rinense.

O grupo é composto por diversos órgãos públicos, como Secre-
tarias de Estado e prefeituras, além de entidades públicas e priva-
das. O calendário internacional das comemorações, onde estão in-
seridas ações de todos os entes que compõem o grupo, vem sendo 
organizado pelo Instituto CulturAnita, de Laguna e, na Itália, pelos 
parceiros Museu e Biblioteca Renzi, Instituto Garibaldi Da Vinci e 
Associação Nacional dos Veteranos Garibaldinos.

FONTE: HTTPS://WWW.CULTURA.SC.GOV.BR/PROGRAMACAO/1395-EXPOSICAO-200-ANOS-DE-ANITA-GARIBALDI-VIDA-CORAGEM-E-

PAIXAO?DATE=2022-01-18-00-00


