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GREVE SUSPENSA 

 CATEGORIA APROVA SUSPENSÃO DA GREVE NA CGT 

ELETROSUL POR 30 DIAS PARA MEDIAÇÃO NO TST



A greve iniciada na CGT Eletrosul em 
27/01/2022 foi suspensa por orientação do 
Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE), de-
pois de reunião de mediação da greve ocorrida 
no dia 03/02/2022, solicitada pelos dirigen-
tes sindicais do CNE ao Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), uma vez que a 
intransigência da Eletrobras e 
suas subsidiárias estabeleceu 
o impasse. O encaminhamento 
para a suspensão da greve por 
30 dias foi sugerido pelo Mi-
nistro do TST, para que as par-
tes possam entrar em acordo. 
Não havendo o acordo em ne-
gociações acompanhadas pelo 
TST, o Ministro se comprome-
teu em apresentar ele próprio 
uma proposta de conciliação 
ao final do prazo de 30 dias. 
Não sendo aceita a conciliação no prazo final, 
o TST faria o julgamento do dissídio coletivo de 
greve englobando inclusive todos os pontos de 
pauta que originaram a greve. 

Esta sugestão do TST foi avaliada pelo CNE 
em reunião no último sábado, dia 05/02/2022 
e a orientação para as entidades sindicais foi 
de que a conciliação pode trazer soluções para 
o impasse, especialmente em questões como o 
Plano de Saúde, a PLR e dias parados, entre 
outros pontos que fizeram parte da pauta de 
reinvindicações do movimento grevista.

ASSEMBLEIAS
Os sindicatos que compõem a Intersul rea-

lizaram as assembleias dentro do calendário 
proposto pelo CNE, e no dia 08/02/2022, to-
das as assembleias aprovaram a suspensão da 
greve, com retorno ao trabalho na quarta feira, 
dia 09/02/2022.  O mesmo cenário ocorreu na 

maioria das assembleias de todas as empresas 
subsidiárias da Eletrobras.

No decorrer desta semana, e de acordo com 
o resultado das assembleias, o CNE vai comu-
nicar ao TST a decisão de suspender a greve 
e iniciar o processo de conciliação. Na avalia-

ção dos dirigentes sindicais 
do CNE e da Intersul, a greve 
foi vitoriosa, na medida que 
viabilizou uma solução para o 
impasse, e evidenciou a unida-
de e a força da categoria, que 
há muito tempo não realizava 
uma greve por tempo indeter-
minado, em meio a um cenário 
tão negativo, com forte onda 
de ataques aos direitos dos 
trabalhadores e ameaça cons-
tante de destruição das em-
presas e privatização.

S i g a  a c o m p a n h a n d o  o s  p r ó x i m o s  p a s -
s o s  d a  n e g o c i a ç ã o  p e l o  L i n h a  V i v a  e 
B o l e t i n s  d a  I n t e r s u l .  J u n t o s  s o m o s 
m a i s  f o r t e s !

Trabalhador da Celesc faleceu no último sábado, dia 05/02

INTERCEL LAMENTA FALECIMENTO 
DE ANDERSON FELISBERTO
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CELESC

 "A  conc i l i a ção  pode 
t r aze r  so luções  pa ra  o 
impasse ,  e spec i a lmen-
te  em  ques tões  como  o 
P l ano  de  Saúde ,  a  PLR  e 
d i a s  pa rados ,  en t r e  ou-
t ros  pon tos  que  f i z e ram 
pa r te  da  pau ta  de  r e in -
v ind i cações  do  mov i -
mento  g rev i s ta "Entidades sindicais aguardam posicionamento desde o dia 25/01

INTERCEL COBRA RETORNO DA 
CELESC SOBRE HOME OFFICE

CELESC

Este será um ano árduo para a humanidade (não que os demais não fossem/serão), especialmente 
para a sociedade brasileira, ainda mais para os/as trabalhadores/as empregados (sobre os informais, 
falaremos em outro momento). Como o ser humano vive das escolhas e suas consequências, a melhor 
destas vitrines, é o Brasil atual. Escolhas acertadas, probabilidade de bons feitos/frutos. Más opta-
ções, tristezas a vista. Não se foge à regra. Mas como acertar ou errar menos na hora de decidir?

Fora as decisões pessoais, familiares, sociais gerais, cotidianas e, definindo a mira para um ponto 
específico, fazendo um direcionamento às questões profissionais de trabalhadores/as da classe assa-
lariada, a maioria das opções sobre seu trabalho (salário, segurança, direitos, dignidade [?]), precisam 
ser decididas no coletivo: “- Ah, mas eu posso negociar sozinho um melhor salário diretamente com 
meu chefe!” Mas o colega também pode. E o chefe negocia direto com o patrão, que é quem manda 
e que poderá ignorar tua “negociada”, podendo aumentar ainda mais teus afazeres em condições de 
trabalho ainda piores, fazendo tua alegria durar menos que o salário. Este recorte bizarro, é atual/
corriqueiro, no Brasil pós-destruição da CLT, precarizações dos direitos sociais e deforma previden-
ciária. Um cotidiano fruto das escolhas (isso, sem entrar em méritos político partidários). O que foi 
salvo desta degola/destruição dos direitos, estava sob a proteção do manto, das estruturas das lutas 
e conquistas coletivas.

Está posto/cristalino que nossas razoáveis/boas escolhas, devem sim serem feitas no coletivo. Com 
nossas representações legais, de classe. À luz da realidade, sindicatos/agremiações legitimados (ex-
purgando-se sempre as pelegagens, infiltrados, encostos). Nenhuma dúvida que as decisões de res-
peito, para a classe trabalhadora, são feitas coletivamente pela representação sindical e afins. “- Ah, 
mas os sindicatos têm orientações políticas!” As leis trabalhistas (todas as leis!) são aprovadas por 
políticos. As regras/legislações e a existência das empresas (que nos dão o trabalho) são controladas 
conforme o governo quiser, que também é um ente político. Viver é um ato político! Não gostar de 
vínculo político partidário é natural. Não querer entender e nem analisar criticamente os efeitos deste, 
em cada instante de nossos dias, nos levará ao caos social abissal. Logo, os sindicatos são um referen-
cial para a interpretação destas leis políticas e sua tradução para a nossa luta de classe, sugerindo-
-nos as melhores escolhas.

É normal discordar com alguns direcionamentos do sindicato que nos representa, porém, ajudá-lo 
a melhorar na sua atuação é nossa obrigação moral. Com certeza será ele que decidirá nosso futuro 
empregatício. Um sindicato forte e ordeiro é sinônimo de emprego e ganhos seguros. Procure sua re-
presentação profissional, filie-se e ajude-a na construção de condições de trabalho melhores.

Os sindicatos que compõem a Intercel lamen-
tam e prestam solidariedade a familiares e ami-
gos pelo falecimento do colega Anderson Mano-
el Felisberto, de 38 anos.

Anderson era empregado da Celesc desde 
2006 e trabalhava na Regional de Criciúma. Foi 
instrutor colaborador na empresa e era muito 
bem quisto pelos colegas.

Ele foi vítima de um acidente de trabalho en-

quanto fazia reparos numa rede de alta tensão 
no município de Içara, no sul do estado. O aci-
dente ocorreu em novembro de 2021 e Ander-
son chegou a ser atendido no hospital de Crici-
úma e, em seguida, transferido para um hospital 
particular na região da Grande Florianópolis.

Os sindicatos da Intercel seguem acompa-
nhando a investigação das causas do aciden-
te.

Decisão foi tomada pela categoria em assembleias que aconteceram na terça-
feira, dia 08 de fevereiro

ELETRICITÁRIOS APROVAM 
"SUSPENSÃO" DA GREVE POR 30 DIAS 
NA CGT ELETROSUL

CGT ELETROSUL

O Coordenador da Intercel, Lúcio Silva, fez novo 
contato com o diretor Pablo Cupani, da Celesc. O ob-
jetivo era cobrar da diretoria da empresa uma previ-
são sobre a possibilidade de retorno ao home office 
nas áreas administrativas da Celesc, diante do au-
mento dos casos confirmados de Covid-19 em Santa 
Catarina.

Conforme noticiado no Boletim da Intercel 174, de 
24 de janeiro, o diretor Pablo havia anunciado na reu-
nião com os sindicatos em 21 de janeiro que a direto-
ria vinha "ponderando fortemente retornar ao home 
office" em forma de rodízio. O anúncio gerou grande 

expectativa na categoria e, desde então, não houve 
mais nenhum comunicado da empresa indicando que 
a categoria possa retornar ao home office num curto 
espaço de tempo, nem mesmo num formato de rodí-
zio, intercalando algumas áreas.

Também não houve o retorno da diretoria da com-
panhia sobre as CIDs que geram afastamento do tra-
balhador que tem comorbidades.

O diretor Pablo respondeu ao Coordenador da In-
tercel que conversaria com o presidente Cleicio e da-
ria um retorno nos próximos dias - o que não ocorreu 
até o fim desta edição.

SINERGIA

Por Moacir Antonio Haboski, jornalista, celesquiano, dirigente do STIEEL

CUTUCADAS
FALTA ÁLCOOL EM GEL
Uma das reclamações que os sindicatos vêm recebendo de empregados de empresas públicas, privadas e 
até mesmo de cooperativas é a falta de álcool em gel nos locais de trabalho. Em pontos estratégicos, onde 
muitos empregados costumam tocar em maçanetas, em botões de elevadores ou até mesmo próximo do ponto 
eletrônico, é frequente que os trabalhadores tenham que solicitar para a empresa a reposição de álcool em gel 
nos tubos. Álcool em gel não pode faltar neste momento de aumento de casos da Covid-19 em nenhum local de 
trabalho. Não é possível que as empresas descuidem de algo tão básico e tão importante justo agora!

DESMASCARADOS
Que todo empregado é obrigado a usar a máscara de proteção no ambiente de trabalho, não é novidade 
para ninguém. Mas absurdo é que, após praticamente dois anos de pandemia, sindicatos tenham que receber 
inúmeras reclamações de empregados denunciando que seu chefe/gerente não utilize máscara no local de 
trabalho. Se não sabe usar a máscara adequadamente, não tem condições morais para ser gerente. Gerente/
chefe precisa dar exemplo!

PANINHO
Na Administração Central da Celesc, em Florianópolis, o Sinergia ainda recebe reclamações sobre a não 
higienização de mesas/telefones/impressoras após casos confirmados de Covid-19. Há relatos, inclusive, de 
colegas de trabalho que tiveram que passar um "paninho com álcool" na mesa e equipamentos de colega 
positivado e afastado. Até quando a categoria conviverá com isso?

SURFANDO NA PRIVATIZAÇÃO! 
Enquanto o governo Bolsonaro tenta atropelar a agenda de privatização do sistema Eletrobras, e dificulta a 
negociação dos direitos do ACT e da PLR, a categoria eletricitária fez greve por seus direitos. Porém, o descaso 
da atual diretoria com o setor e com os trabalhadores e trabalhadoras é demonstrado através de um assistente 
do presidente, que é muito amigo do filho do General, e SURFA na praia do Campeche na hora do expediente. 
Gabriel Medina que se cuide na próxima etapa do mundial.

TRIBUNA LIVRE
OPERÁRIO BRASILEIRO EM 2022



Linha Viva reproduz Nota Oficial da G.R.E.S. Portela sobre 
o covarde assassinato do trabalhador Moïse Kabagambe, de 
24 anos, ocorrido na orla do Rio de Janeiro, no dia 24 de ja-
neiro. De acordo com sua família, Moïse foi assassinado no 
momento em que foi cobrar do patrão o pagamento por dias 
trabalhados e, até então, não pagos a ele.

"O G.R.E.S. Portela entende que o papel de uma escola de 
samba não pode ser apenas fomentar a cultura e promover 
entretenimento. Como braço da Sociedade Civil, cabe às agre-
miações carnavalescas ajudar na expansão da cidadania, es-
pecialmente para quem vive em suas comunidades imediatas. 
Da mesma forma, um enredo não pode ser apenas um mote 
para a produção de alegorias e fantasias, pois é fundamental 
passar uma mensagem que, além da relevância cultural, inspi-
re, por exemplo, a descoberta da própria identidade.

Ao escolher um enredo sobre os Baobás, reforçamos nossas 
raízes africanas, redescobrindo os caminhos que nos trouxe-
ram até aqui. Evocamos nossa ancestralidade, a energia de 
nossos antepassados que, num tempo cada vez mais distante, 
após atravessarem o oceano, ensinaram para seus descen-
dentes os valores, os costumes e, mesmo acorrentados, o mo-
vimento de seus corpos, que um dia se libertaram dos grilhões 
e dançaram samba. E é por isso que hoje estamos aqui, como 
o legado dos escravizados, o resultado dos esforços de seus 
filhos e netos, que são nossos fundadores.

Moïse Kabagambe era africano. Moïse Kabagambe era mora-
dor de Madureira. Moïse Kabagambe foi estudante do Colégio 
Estadual Compositor Maneceia José de Andrade, que leva o 
nome de um dos nossos baluartes. O G.R.E.S. Portela entende 
ser necessário, tendo como pilares o peso de nossa história e 
a representatividade que conquistamos para a cultura popu-
lar do Rio de Janeiro, que unamos nossa voz ao grito uníssono 
que repudia os atos violentos que levaram ao brutal assas-
sinato deste jovem Devemos isso aos povos africanos, que 
homenageamos no enredo de 2022, e a todos os negros que, 
um dia, construíram nossa escola, e que no presente mantém 
pulsando a nossa essência.

Clamamos por um mundo em que o racismo deixe de se 
manifestar nas estatísticas de assassinatos, e que a vida hu-
mana seja respeitada como princípio fundamental em nossas 
relações sociais.

Por Moïse Kabagambe. Por todos os congoleses, angolanos 
e nigerianos que desfilam na Portela. Por todos os negros que 
nos mantêm conectados ao que realmente somos. E jamais 
podemos deixar de ser.

Quem tenta acorrentar um sentimento
Esquece que ser livre é fundamento
Matiz suburbano, herança de preto
Coragem no medo!!

G.R.E.S. Portela"

# J U S T I Ç A P O R M O Ï S E


