
LV
INTERCEL | INTERSUL | JORNAL LINHA VIVA No 1521 - 17 DE FEVEREIRO DE 2022

DESDE 1988 
AO LADO DOS 

TRABALHADORES
ACIDENTE DE TRABALHO 
TIRA A VIDA DE MAIS UM 
ELETRICITÁRIO leia naS pg. 2-3

JUSTIÇA
DECISÃO LIMINAR ANULA ITEM

DO REGULAMENTO DAS ELEIÇÕES

DO CA DA ENGIE QUE RESTRINGIA

PARTICIPAÇÃO DE TRABALHADORES

LEIA NAS PG. 2-3

ACIDENTES DE TRABALHO NA CELESC: 
A T É  Q U A N D O ?

DIRETORIA DA CELESC PRECISA COLOCAR A VIDA DOS TRABALHADORES 
COMO PRIORIDADE, DEFININDO POLÍTICAS SÉRIAS, AMPLIANDO A 

FISCALIZAÇÃO E COMPROMETENDO O CORPO GERENCIAL



Empresa  a l t e r ou  o  r egulamento  e l e i t o ra l ,  r e s t r ing indo  a  par t i c ipação 
d e  empregados  e  empregadas

JUSTIÇA CONCEDE LIMINAR EM ELEIÇÕES 
DO CA DA ENGIE

LV
EXPEDIENTE

Linha Viva é uma publicação da Intersindical dos Eletricitários de Santa Catarina - INTERCEL e da 
Intersindical dos Eletricitários do Sul do Brasil - INTERSUL

Jornalista responsável:  Leonardo Contin da Costa (MTE 6550/SC)
Conselho Editorial: Irani Dias Júnior

Rua Lacerda Coutinho, 149, Florianópolis, SC | CEP 88015-030
E-mail:  sinergiajornal@gmail.com

As matérias assinadas não correspondem, necessariamente, à opinião do jornal.

ENGIE

Os sindicatos da Intercel lamentam e se solida-
rizam com amigos e familiares pelo falecimento do 
trabalhador Jeferson Godri, de 33 anos. Godri era 
empregado da empresa Serrana e morrreu após so-
frer uma descarga elétrica no bairro Aventureiro, 
em Joinville, na noite do último domingo, dia 13. 

A empresa Serrana é uma terceirizada que presta 
serviços de construção e manutenção de redes de 
distribuição de energia elétrica, bem como corte e 
religamento de energia para a Celesc nas regiões 
de Joinville, Jaraguá do Sul, Lages e Itajaí.

 De acordo com colegas de Godri, ele teria sofri-
do o acidente no momento em que fazia a reposi-
ção de cabos de baixa tensão furtados.

Uma equipe do SAMU foi chamada ao local para 

atendimento logo após o acidente, mas constatou 
o óbito assim que chegou.

Infelizmente, é a segunda morte de eletricitário 
em solo catarinense noticiada pelo Linha Viva por 
duas semanas seguidas. 

Os sindicatos da Intercel e da Intersul cobram 
diariamente da diretoria das empresas de energia 
que reforcem os procedimentos de segurança, trei-
namentos, cursos de reciclagem e para que não 
faltem equipamentos de proteção individual e co-
letiva aos trabalhadores próprios e terceirizados.

É inadmissível a morte dos dois colegas. Os dois 
acidentes devem ser investigados com muita rigi-
dez e tomadas providências para que não voltem a 
ocorrer novos casos. 

CELESC

ACIDENTE DE TRABALHO TIRA A VIDA 
DE MAIS UM ELETRICITÁRIO
Jeferson Godri  trabalhava na empresa Serrana, terceirizada da Celesc na 
região de Joinville

teremos cutucadas?

Os sindicatos da Intersul ingressaram com ação  na 
Justiça do Trabalho contra a Engie, alegando que a 
empresa teria realizado alterações no regulamento das 
eleições para o Conselho de Administração (CA) para 
a gestão de 2022/2024. De acordo com a Intersul, a 
empresa estaria acrescentando novos requisitos para a 
validação da inscrição, o que iria de encontro com diver-
sos preceitos da Constituição Federal e da CLT vigentes, 
além do próprio estatuto social da Engie. Tais mudanças 
estariam restringindo a participação de empregados e 
empregadas no processo de eleição de seus/suas repre-
sentantes no CA da empresa.

Dentre os requisitos contestados, a Intersul alegava 
estar havendo discriminação contra os candidatos em-
pregados, exigindo deles crité-
rios que não são exigidos para 
os demais candidatos. Além 
disso, a empresa estaria ferin-
do o Acordo-Quadro Mundial 
sobre os Direitos Fundamentais 
e a Responsabilidade Social da 
Engie, combinado com a Con-
venção OIT 98, pois a empresa 
estaria causando prejuízos e im-
pedindo a participação de em-
pregados na eleição em virtude 
de sua participação em ativida-
des sindicais. 

Ao apreciar o caso, em tutela 
de urgência, a juíza Renata Feli-
pe Ferrari, da 7ª Vara do Traba-
lho de Florianópolis, atendeu parcialmente o pedido dos 
sindicatos que compõem a Intersul e deferiu a liminar, 
anulando o item "d" e seus subitens do Regulamento 
Eleitoral, nos seguintes termos: “O item 'd' e subitens 
em destaque foram inseridos de forma inovatória no 
regulamento como requisitos para validação da inscri-
ção dos candidatos à eleição de membro titular e seu 
suplente para o Conselho de Administração da ENGIE 
Brasil Energia S.A. Em uma análise preliminar, noto que 
alguns dos requisitos inseridos no regulamento violam 
o princípio da igualdade (CF, art. 5º), como por exemplo, 
ao exigir avaliação de desempenho global, nos dois úl-
timos ciclos, com o mínimo “atende”, olvidando que os 
empregados envolvidos em atividades sindicais não são 
submetidos à avaliação de desempenho por expressa 
previsão regulamentar da empresa, o que impediria as 
suas participações na eleição. Também viola o princípio 
da irretroatividade de norma de direito material ao es-

tabelecer requisito de avaliação de desempenho global 
relativo aos últimos dois ciclos, ou seja, requisito que 
leva em consideração fatos passados de forma retro-
ativa, lesiva ao trabalhador candidato que não atingiu 
o patamar mínimo exigido na avaliação, sobretudo por-
que ao tempo da avaliação, esta não constituía requisito 
para a inscrição na eleição. Noto ainda que alguns dos 
requisitos são cláusulas abertas, podendo ensejar inter-
pretações direcionadas, tal como ao se exigir 'ter experi-
ência profissional em temas diversificados', sujeitando a 
aprovação dos candidatos ao puro arbítrio da comissão 
e com base em valores jurídicos abstratos, em violação 
ao art. 122 do Código Civil e art. 20 da Lei de Introdução 
às normas do Direito brasileiro. Por fim, viola o art. 5º, 

LV, da Constituição Federal, ao não ga-
rantir ao candidato com inscrição indefe-
rida o direito a recurso, assegurando-se o 
contraditório e ampla defesa (item 4.4 do 
Regulamento)".

Por fim, a magistrada concluiu: "Diante 
dos elementos apontados, entendo pre-
sente a probabilidade do direito. O perigo 
de dano está caracterizado pela iminên-
cia do término do prazo de inscrição (que 
ocorre no período entre as 8 horas de 
02 a 09 de fevereiro de 2022, até às 17 
horas) e decurso dos demais prazos pre-
vistos no regulamento. Como já está em 
andamento o processo eleitoral, evitando 
prejudicar a escolha do representante 
dos empregados e a garantia dos seus 

direitos, defiro parcialmente a tutela de urgência para 
manter o processo eleitoral e o prazo concedido para 
as inscrições, contudo, a ré não poderá indeferir as ins-
crições com fundamento nos itens impugnados na ini-
cial, sob pena de pagamento de multa de R$ 100.000,00 
por inscrição a ser revertida metade ao prejudicado e o 
saldo à entidade carente a ser nomeada com a devida 
publicidade, sem prejuízo da discussão em ação própria 
de cada inscrição indeferida.”

Sobre a participação dos sindicatos na organização 
do processo eleitoral, a magistrada não decidiu, por ora, 
mas pretende se manifestar somente após a apresenta-
ção da defesa da Engie. 

Os sindicatos da Intersul veem a decisão como positi-
va e pedagógica para que outras empresas não tomem 
a mesma atitude, visando inibir ou constranger a parti-
cipação de trabalhadores e trabalhadoras nos espaços 
de representação.

"Ao apreciar o caso, em 
tutela de urgência, a ju-
íza Renata Felipe Ferra-
ri, da 7ª Vara do Trabalho 
de Florianópolis, atendeu 
parcialmente o pedido dos 
sindicatos que compõem a 
Intersul e deferiu a limi-
nar, anulando o item 'd' e 
seus subitens do Regula-
mento Eleitoral"

CELESC

ATÉ QUANDO?
Acidentes de trabalho tiram a vida de trabalhadores, enquanto Diretoria da Celesc mantém omissão e irresponsabilidade e tenta enganar Ministério Público

Ao longo de vários anos, os sindicatos que compõem a Inter-
cel têm denunciado o descaso da Celesc com a saúde e segu-
rança dos trabalhadores. Entra diretoria, sai diretoria, a vida 
dos empregados é posta em risco por omissões e irresponsabi-
lidade. Recentemente, a edição nº 1509 do Linha Viva detalhou 
a irresponsabilidade gerencial e os impactos dela no aumento 
expressivo em acidentes de trabalho na empresa. Além disso, 
as constantes reclamações de trabalhadores acusam a incom-
petência da Diretoria da Celesc em fornecer equipamentos de 
proteção individual (EPI) e coletivos (EPC), além de problemas 
com a manutenção da frota, fato levado à Diretoria de Gestão 
Corporativa pela Intercel em diversas oportunidades, seja em 
reuniões específicas ou em encontros da Comissão de Recursos 
Humanos (CRH). Entretanto, apesar dos constantes alertas das 
entidades sindicais apontando o crescente risco, nada de efetivo 
foi realizado pela Diretoria.

Foi neste contexto que um trabalhador terceirizado teve braço 
e perna amputados em decorrência de um acidente de trabalho 
em Lages. Também foi neste contexto que um trabalhador ter-
ceirizado morreu em acidente de trabalho em Joaçaba. Tivemos, 
ainda, o falecimento de um companheiro do quadro próprio, após 
acidente de trabalho na região de Criciúma. Nesta semana, mais 
uma morte entrou para as estatísticas da Celesc. Um acidente 
de trabalho, em Joinville, levou um trabalhador terceirizado à 
óbito.

O assustador crescimento nos acidentes graves na empresa 
são resultado de uma política de saúde e segurança que perma-
nece amarrada em um misto de incompetência, irresponsabili-
dade, acobertamento e omissão. Infelizmente, enquanto traba-
lhadores são vítimas de acidentes de trabalho, as informações 
que poderiam ajudar a estabelecer uma política de saúde e se-
gurança não chegam. A representação da Intercel na Comissão 
Permanente de Análise de Acidentes de Trabalho (CPAA) tem co-
brado celeridade na investigação de acidentes graves, mas tem 
esbarrado em desculpas e no silêncio. Passados vários meses do 
acidente de Joaçaba, que levou um trabalhador à morte, somen-

te nesta semana o membro da Intercel na CPAA teve acesso à 
documentação. O acidente de Lages, que levou um trabalhador 
a ter membros amputados, foi analisado e encaminhado para 
sindicância que, até o momento, não se tem resultado e muito 
menos confirmação de que a mesma foi instituída. Outros aci-
dentes, como o de Tubarão, nem chegaram a ser encaminhados 
à Comissão.

O próprio Ministério Público do Trabalho (MPT) solicitou que 
as entidades sindicais formalizassem documento demonstran-
do como os descumprimentos da diretoria da Celesc ao acordo 
oriundo da Ação Civil Pública (ACP) de Saúde e Segurança dos 
trabalhadores tem contribuído para o aumento da frequência 
dos acidentes de trabalho com empregados próprios e terceiri-
zados. Mais assustador do que a irresponsabilidade da Diretoria 
com as políticas de segurança e com os trabalhadores é a cons-
tatação de que, deliberadamente, a Diretoria tem se manifestado 
de forma falsa ao MPT. Na busca por desqualificar as críticas e 
apontamentos de irregularidades cometidas pela empresa que a 
Intercel tem registrado a pedido do MPT, a Diretoria se contradiz 
e evidencia o descaso com a vida dos trabalhadores.

Quando o acidente de Lages ocorreu, os sindicatos se mani-
festaram ao MPT, dentro da ACP, apresentando as omissões da 
empresa. Junto à manifestação, as entidades sindicais anexa-
ram documentos que demonstram que o acidente ocorreu, en-
tre outros motivos, pela falta de testar e aterrar a rede. Foram 
anexados o Alerta de Segurança, a ata da CIPA e a ata da Co-
missão de Análise, todos com a confirmação da própria empresa 
do motivo do acidente. Entretanto, para o Ministério Público, a 
Celesc afirma que a manifestação da Intercel é equivocada e 
usa um documento do sistema SIMO para contradizer todos os 
outros documentos dela, afirmando cobrar o teste e aterramen-
to. Entretanto, a ata da CIPA que debateu o acidente traz relato 
de um dos trabalhadores terceirizados atestando que a equipe 
não só não fez o procedimento, como não tinha o equipamento. 
Não bastasse a incoerência que aponta para a má-fé, é preciso 
apontar que a Intercel juntou ao processo documentos oficiais 

da empresa que analisaram o acidente, com manifestação unâ-
nime de todos os participantes atestando os motivos que, com 
um documento interno, a Celesc tenta se eximir de responsabi-
lidade. Para a Intercel, esta postura demonstra, ainda, que não 
há política efetiva de saúde e segurança dos trabalhadores, nem 
respeito aos trabalhadores, próprios, terceirizados e àqueles que 
sofreram com o descaso da Celesc.

A perda de vidas e os danos à saúde dos trabalhadores é fruto 
da irresponsabilidade da diretoria por não possuir uma visão 
estratégica para a segurança numa empresa que tem como ati-
vidade principal o ramo da energia elétrica, um setor de alta 
periculosidade, onde acidentes de trabalho podem ter consequ-
ências fatais.

Apesar da Intercel continuar a trabalhar em conjunto com o 
MPT para buscar segurança e saúde aos celesquianos no aten-
dimento à sociedade catarinense, nada mudará se a Diretoria da 
empresa não colocar a vida dos trabalhadores como prioridade, 
definindo políticas sérias, ampliando a fiscalização e compro-
metendo o corpo gerencial. Até quando a Diretoria vai esperar 
para agir?

NOTAS CURTAS

O Tribunal de Contas da União (TCU) começou a 
análise do julgamento do processo de privatização da 
Eletrobras na tarde da última terça-feira, dia 15. Essa 

é uma das etapas mais importantes do processo. O 
Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE) fez graves 
denúncias sobre o escândalo de fraude no processo 
de privatização da Eletrobras. Os "erros de cálculo" 
poderão custar muito caro aos consumidores. Até a 
finalização desta edição do Linha Viva, o julgamento 

ainda não havia sido concluído.



S E M A N A  D E  A R T E  M O D E R N A  C O M P L E TA 
1 0 0  A N O S

Marco do modernis-
mo no Brasil ,  a Sema-
na de Arte Moderna 
foi realizada nos dias 
13, 15 e 17 de feverei-
ro de 1922, no Thea-
tro Municipal de São 
Paulo.

O local foi ocupado 
por artistas e inte-
lectuais para expor, 
declarar e discutir 

esse movimento de 
origem europeia que 
buscava romper com 
padrões estéticos 
tradicionais impostos 
desde o Renascimen-
to. O evento também 
tinha como objetivo 
adequar o modernis-
mo a uma realidade 
“mais brasileira”. 

Obra: Abaporu, de Tarsila do Amaral

IMPACTOS E REPERCUSSÕES

As obras de Tarsila do Amaral são exemplo do 
pós Semana de Arte Moderna. Ícone do modernis-
mo brasileiro, a pintora não participou do even-
to, já que estava em Paris. Foi só a partir de seu 
retorno ao Brasil e de seu encontro com artistas 
modernistas, como Anita Malfatti e Oswald de An-
drade, que Tarsila começou a produzir arte moder-
na.  

O quadro Abaporu, uma das obras mais valiosas 
da história da arte brasileira é de 1928. A tela é 
um símbolo do Manifesto Antropofágico, cuja pro-
posta era “devorar” as influências estrangeiras e, 
a partir disso, renovar a arte brasileira. 

Fonte: Poder 360
https://www.poder360.com.br/brasil/semana-de-arte-mo-
derna-de-1922-completa-100-anos/

Capa do catálogo da exposição da Semana de Arte Moder-
na, 1922 (Di Cavalcanti). Reprodução fotográfica: Romulo 
Fialdini


