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TRABALHADORES
MODELAGEM DO PROCESSO DE 
PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS É 
DENUNCIADO NA CIDH leia nas pg. 2-3

TRABALHADORES DA CGT ELETROSUL ENTRAM 

EM GREVE POR CONTA DA INSEGURANÇA EM 

RELAÇÃO À COVID-19

A LUTA CONTINUA



A Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), 
por proposição do deputado estadual Fabiano da Luz 
(PT), encaminhou mensagens ao atual Representan-
te dos Empregados no Conselho de Administração da 
Celesc, Leandro Nunes da Silva, ao Representante dos 
Empregados recém eleito pela categoria, Paulo Horn, 
e ao diretor Comercial reeleito pela categoria, Vítor 
Lopes Guimarães, pelo trabalho em defesa da Celesc.

Na mensagem enviada a Leandro, a Alesc o pa-
rabeniza “pelos relevantes serviços prestados jun-
to ao Conselho de Administração da Celesc, como 
representante dos empregados, e reconhece sua 

trajetória de determinação e coragem em defesa de 
todos os trabalhadores da mencionada Empresa”. 
Já na mensagem encaminhada a Paulo, a Alesc o 
parabeniza pela eleição e registra sua “trajetória de 
luta e defesa dos trabalhadores”. Por fim, na mensa-
gem endereçada a Vítor, os deputados catarinenses 
também o parabenizam pela eleição e “reconhecem 
o esforço e dedicação” à Celesc.

A Alesc tem sido parceira na luta contra a priva-
tização da Celesc, por melhorias constantes e pela 
moralização na empresa e, também, nas causas que 
envolvem direitos de celesquianas e celesquianos.

Ação de solidariedade também fez parte da agenda de greve

TRABALHADORES DA CGT ELETROSUL 
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Atual  Cons e lhe i r o ,  Cons e lhe i r o  E l e i t o  e  D ir e t or  Comerc ia l 
reele i to  foram parabenizados através de correspondência

ALESC PARABENIZA LEANDRO NUNES, 
PAULO HORN E VÍTOR GUIMARÃES

CELESC

LANÇAMENTO DO LIVRO DO CONCURSO 
CONTO & POESIA É ADIADO

NOTAS CURTAS

No final de janeiro de 2022, diante da passividade da Celesc em adotar um protocolo claro e objetivo sobre o 
teletrabalho e demais medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19, a Intercel anunciou à empresa que iria 
ajuizar ação sobre o tema. Não sendo coincidência que, em 10/02/2022, dias após o anúncio, a Celesc publicou 
nova versão do protocolo, justamente com critérios mais claros sobre  as comorbidades que autorizariam, em tese, 
o teletrabalho na empresa. No entanto, o novo protocolo, além de não prever qualquer proteção aos empregados 
que coabitam com pessoas com comorbidade, parece que não vale nada fora do papel. Assim, a Intercel ajuizou 
ação contra a empresa para a adoção de medidas mais efetivas de proteção. Em momento algum o protocolo 
diferencia cargos que podem se beneficiar ou não da proteção (o protocolo não  indica exceções). Pois quando 
atendente comercial que tem comorbidade e, inclusive, já venceu um carcinoma, encaminhou atestado médico 
e teve o teletrabalho aprovado pela médica do trabalho, surpresa: o gerente regional - até onde se sabe, sem 
formação na área médica - alegou que a empregada tem condições de permanecer em trabalho presencial e não 
pode fazer o teletrabalho. Afinal, quem define se o profissional tem ou não riscos à saúde no trabalho presencial 
é a médica do trabalho ou um profissional sem qualquer formação na área da saúde?

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE SINDICAL

O presidente do sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Energia Elétrica de Lages - STIEEL, no 
uso de suas atribuições estatutárias, comunica a todos os Associados da Entidade, que serão realiza-
das eleições Sindicais para representante Sindical, na forma estabelecida no artigo 29 do Estatuto da 
Entidade, na agência Regional de Concórdia, sendo 02 (duas) vagas para titular e seus respectivos su-
plentes para a agência e 02 (duas) vagas para titular e seus respectivos suplentes para os escritórios, 
a realizar-se no dia 04/04/2022, com início dos trabalhos de votação às 07h30min e término às 17h 
de cada dia nos locais de trabalho, através de urnas itinerantes. O roteiro das urnas para coleta dos 
votos será divulgado nos locais de trabalho onde haverá eleição, através de comunicadosvia e-mail, 
grupos de whatsapp e boletins, com antecedência de 02 (dois) dias antes da eleição. Fica aberto o 
prazo decadencial de 12 dias corridos a contar da data da publicação do presente edital para inscri-
ção de candidaturas a representante sindical, consoante previsão do presente estatuto da entidade, 
acompanhados com todas as documentações necessárias previstas. Período em que a secretaria da 
entidade, sito a Rua Ernesto Neves, 18 sala - 07, Centro Lages – SC, telefone (49)3222 6711, manterá 
pessoas habilitadas, no horário das 8horas às 12horas e das 14horas às 17h30min, de segunda a 
sexta-feira, nos dias úteis para receber inscrições de candidatos e prestar informações concernentes 
ao processo Eleitoral, ou com o Diretor do Stieel de sua base. Eventuais impugnações de candidaturas 
deverão ser apresentadas no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do registro dos candidatos a re-
presentante sindical, por qualquer membro concorrentes ao pleito eleitoral, ou associado da Entidade.
Lages, 10 de Março de 2022.

Paulo Roberto Xavier de Oliveira
Presidente do Stieel

O escritório de advocacia contratado pelo Coletivo 
Nacional dos Eletricitários (Advocacia Garcez) de-
nunciou na última quinta-feira, 3 de março, o Estado 
Brasileiro em Washington, nos Estados Unidos, junto à 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), 
pela violação de direitos fundamentais decorrente da 
modelagem errônea e agressiva do processo de privati-
zação da Eletrobras. 

Na denúncia, os peticionantes solicitam a concessão 
de medidas cautelares a serem implementadas ime-
diatamente pelo Estado Brasileiro, a fim de impedir o 
prosseguimento da desestatização na forma proposta 
pelo Governo Bolsonaro. Ainda conforme a denúncia, o 
modo como tem sido feita a privatização da Eletrobras 
viola diretamente direitos fundamentais por quatro as-
pectos: (I). À honra e dignidade da pessoa humana, pela 
modelagem que valoriza os ganhos econômicos em de-
trimento do interesse público e social, sem qualquer en-
foque de direitos humanos, tendo elevado potencial de 
afetar o fornecimento de energia a pessoas em situação 
de vulnerabilidade econômica; (ii). Às garantias e pro-
teção judiciais, pela inviabilidade do acesso a recursos 
eficazes, adequados, com respostas em prazos hábeis 
para a efetivação da tutela jurisdicional nas ações que 
questionam o modelo de privatização da Eletrobras; (iii). 
Ao Desenvolvimento Progressivo e ao Direito ao Meio 
Ambiente Sadio, a partir da imposição da contratação 
obrigatória de termelétricas - o que aumentará a emis-
são do Brasil em gases de efeito estufa -; e no proble-
mático processo de construção do Linhão de Tucuruí, a 
partir da flexibilização das exigências do licenciamento 
ambiental. 

A petição questiona, ainda, a violação ao Direito à 
Participação Social em Assuntos Políticos, pois o Estado 
Brasileiro não viabilizou mecanismos efetivos e eficazes 
para participação social no processo de privatização da 

Eletrobras, assunto de extrema relevância e interesse 
público, nos atos e medidas que se operacionalizaram 
nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Assinam a denúncia as seguintes organizações, mo-
vimentos e entidades: Coletivo Nacional dos Eletricitá-
rios (CNE), Central Única dos Trabalhadores (CUT), Nova 
Central Sindical de Trabalhadores (NCST), Confederação 
dos Trabalhadores na Indústria (CNTI), Movimento dos 
Atingidos por Barragens (MAB), Instituto Rede Jubileu 
Sul Brasil e Diocese Anglicana de Brasília.

De acordo com Maximiliano Garcez, Elisa Alves e 
Rodrigo Salgado, advogados do Coletivo Nacional dos 
Eletricitários e demais entidades autoras da denúncia 
na CIDH, “a privatização da Eletrobras, do modo como 
tem sido intentada pelo Governo brasileiro, provocaria 
graves violações aos direitos humanos. Causaria o au-
mento de tarifas, prejudicando o direito da população, 
em especial os setores mais vulneráveis da sociedade, 
que não teriam garantido o direito à energia de modo 
seguro e acessível. Comprovamos também a subavalia-
ção de ativos e os sérios prejuízos ao meio ambiente 
sadio. A maneira como tem sido feito todo o processo 
viola o direito à existência digna e ao meio ambiente 
equilibrado, que são direitos humanos fundamentais 
para todos seres humanos.”

Os advogados Maximiliano Garcez e Rodrigo Salgado 
estiveram em Washington, na sede da Comissão Intera-
mericana de Direitos Humanos, na última semana. Após 
o protocolo da denúncia feita na quinta-feira, cumpri-
ram agendas com diversas entidades de proteção de 
direitos humanos e de proteção do meio ambiente, bem 
como com o movimento sindical norte-americano.

A luta segue, nas instâncias nacionais e internacio-
nais, para garantir que as violações de direitos dos cida-
dãos brasileiros, por esta forma ilegal de privatização da 
Eletrobras, sejam cessadas.

CGT ELETROSUL

MODELAGEM DO PROCESSO DE 
PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS É 
DENUNCIADO NA CIDH, NOS EUA
Pro t o c o l o  da  denúnc ia  f o i  f e i t o  na  ú l t ima  qu in ta-f e i ra ,  em 
Washington, pelos advogados do CNE

A Comissão Organizadora do Concurso Conto & 
Poesia, promovido pelo Sinergia, comunica que, em 
dezembro de 2021 foi organizada uma agenda e que 
havia a pretensão de realizar o lançamento do livro do 
10º Conto e Poesia, em 12 de março, nesta semana.

Por precaução, em função da nova variante do co-
ronavírus, a direção do Sinergia optou por adiar o lan-
çamento do livro. Em abril será feita nova avaliação 
sobre o quadro da pandemia e se definirá uma data 
e a forma de lançar o Conto e Poesia até julho/2022.

A Comissão informa que insiste na possibilida-
de do lançamento presencial por entender que um 

Concurso Literário, que resiste por mais de 30 anos, 
não se resume a um evento. Em nota enviada aos 
participantes do Concurso, a Comissão afirma que 
“apostamos na oportunidade de encontro onde a pa-
lavra possa fluir encharcada de afeto e amorosidade, 
esgarçando o sentido do humano. Desejamos que o 
lançamento do livro, tecido a várias mãos, seja um 
momento especial de celebração da vida”.

Assim que a nova data de lançamento for confir-
mada, o Sinergia dará publicidade aos participantes 
do Concurso por e-mail, em suas redes sociais e, 
também, pelo Linha Viva.

SINERGIA

Evento, que seria presencial, foi adiado por questão de segurança sanitária

HOMENAGEM

SIEGFRIED CREUTZBERG – UM HOMEM BOM
Por Luiz Cézare Vieira e Paulo Sá Brito

Um senhor de fala suave e acentuado sotaque ale-
mão, há alguns anos nos recebeu, em Ibirama, na sala 
de sua casa, acompanhado da esposa, Vera, para re-
latar um pouco de sua história. Afinal, a vida de Sie-
gfried Creutzberg sempre esteve fortemente ligada à 
eletricidade, em Santa Catarina.  

Embora nascido em Frankfurt, emigrou muito jovem 
para o Brasil, acompanhando o pai, pastor luterano. E 
seu primeiro emprego, quando ainda adolescente, foi 
na Hidroelétrica Águas Negras, em Ituporanga.

Quatro anos depois, em fevereiro de 1957, com 18 
anos de idade, ingressou na antiga Força e Luz de 
Blumenau. Com pouco mais de dois meses de empre-
go, não teve dúvidas em embarcar na carroceria do 
caminhão que cruzou as então terríveis estradas en-
tre Rio do Sul e Blumenau para participar da assem-
bleia que criaria o Sindicato dos Eletricitários do Vale 

do Itajaí, hoje chamado Sintevi. 
Desde então, Siegfried jamais deixou de estar ao 

lado dos companheiros, seja no Sindicato ou na Ap-
celesc - Associação dos Aposentados e Pensionistas 
da Celesc, onde por muitos anos exerceu a liderança 
e foi o representante da entidade na cidade de Ibi-
rama.

Siegfried Creutzberg, esteve hospitalizado por mui-
to tempo desde o final do ano passado. Mas nos pou-
cos dias em que pôde ir para casa, mesmo preso a 
uma sonda nasogástrica, sentava diante do notebook 
para atualizar os relatórios da Apcelesc, pois não ad-
mitia deixar de cumprir compromissos e prazos.

Esse alemão afável, educado, de gestos brandos e 
sorriso contido, nos deixou na quinta-feira, dia 3 de 
março de 2022. Seu legado e seu exemplo, entretan-
to, permanecerá entre nós, eletricitários.

Conforme anunciado na edição 1523 do Linha Viva, trabalha-
dores da CGT Eletrosul Florianópolis (Sede), São José (Sertão), 
Curitiba, Joinville, Campos Novos, Xanxerê, Livramento, Far-
roupilha, Gravataí, UHPJ, Santo Ângelo e Santa Rita iniciaram 
a greve por tempo indeterminado até que a empresa apresente 
uma alternativa de teletrabalho aos empregados.

A reinvindicação da categoria visa prevenir uma nova onda 
de casos da doença entre os trabalhadores da empresa, con-
siderando o enorme crescimento do número de contaminados 
verificado em todo o Brasil, em função da variante Ômicron 
- especialmente devido ao relaxamento das medidas de iso-
lamento social e consequência de eventos festivos como, por 
exemplo, fim de ano e Carnaval. 

Os serviços essenciais à população seguem sendo pronta-
mente atendidos desde o primeiro dia de greve.

Na quarta-feira, dia 9, alguns sindicatos programaram as-
sembleias de avaliação da greve – esta edição do Linha Viva, 
contudo, foi finalizada, antes do encerramento das assembleias.

Solidariedade na greve 
Na segunda-feira, dia 7, empregadas da Sede da CGT Eletro-

sul fizeram uma campanha de doação  de sangue e plaquetas 
durante a greve. Um grupo de trabalhadores se organizou e fez 
um movimento diferente: foram até a sede do Centro de He-
matologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc), em Flo-
rianópolis, e, em conjunto, doaram sangue e plaquetas para os 

os bancos da instituição. De acordo com Carlos Alberto 
de Souza, dirigente do Sinergia, "a iniciativa partiu de um 
grupo de trabalhadoras que propôs fazermos uma ação em 
defesa da vida durante a greve. A ideia era fazer um gesto 
humanitário em defesa da vida e uma atitude para conquis-
tar corações na nossa luta em defesa da Eletrobras pública. 
A greve é em defesa da vida e das empresas públicas, que 
prestam serviços de qualidade para o povo brasileiro. Desta 
forma, nos organizamos em alguns carros e fomos até o 
Hemosc fazer a doação de sangue”.



8 de março - Mulher bonita é a que luta!

Na semana da Mulher, o Linha Viva exalta a força e a luta da 
mulher trabalhadora. Destacamos nesta edição a história de Lau-
delina de Campos Mello. Confira:

Laudelina de Campos Melo foi uma brasileira, defensora dos direi-
tos das mulheres e das empregadas domésticas, fundadora do pri-
meiro sindicato de trabalhadoras domésticas do Brasil.

Ativista sindical e trabalhadora doméstica, sua trajetória foi mar-
cada pela luta contra o preconceito racial, subvalorização das mu-
lheres e exploração da classe trabalhadora.

Combateu a discriminação da sociedade em relação às empregadas 
domésticas, exigindo melhor remuneração e igualdade de direitos so-
ciais. Sua atuação permitiu a regulamentação do emprego doméstico 
como fundadora do Sindicato das empregadas domésticas.

Laudelina nasceu em 12 de outubro de 1904, em Poços de Caldas, 
Minas Gerais. Aos sete anos de idade, começou a trabalhar como 
empregada doméstica, aos 16 anos deu início à sua atuação em 
organizações de cunho cultural, sendo eleita presidenta do Clube 
13 de Maio, agremiação que promovia atividades recreativas e po-
líticas entre os negros de sua cidade.

Aos 18 anos, Laudelina mudou-se para São Paulo, onde se casou, 
mudando-se para Santos em 1924. Participou junto com seu marido 
da agremiação Saudade de Campinas, grupo cultural negro de San-
tos. Somente depois da separação (1938), e já com seus dois filhos, 
ela passaria a agir de forma atuante em movimentos populares.

Sua militância ganhou conteúdo político e reivindicatório com sua 
filiação ao Partido Comunista Brasileiro, em 1936. Ainda em 1936, 
fundou a primeira Associação de Trabalhadores Domésticos do país, 
fechada durante o Estado Novo, e voltando a funcionar em 1946.

Trabalhou para a fundação da Frente Negra Brasileira, militando 
na maior associação da história do movimento negro, que chegou a 
ter 30 mil filiados ao longo da década de 1930.

Laudelina mudou-se para Campinas em 1955, entrou para o mo-
vimento negro da cidade e participou de atividades culturais e so-
ciais, especialmente com o Teatro Experimental do Negro (TEN), 
cujo objetivo era elevar a autoestima e a confiança da juventude 

negra, através da formação de grupos de teatro e dança.
Criou uma escola de música e de balé na cidade. Trabalhou como 

empregada doméstica até 1954, quando abriu seu próprio negócio, 
uma pensão, e passou a vender também salgados nos dois campos 
de futebol da cidade (Guarani e Ponte Preta).

A partir daí, ela se dedicou integralmente à militância sindical e cul-
tural, inclusive promovendo, em 1957, um baile de debutantes (Baile 
Pérola Negra) para jovens negras, no Teatro Municipal de Campinas.

Fundou, com o apoio do Sindicato da Construção Civil do município 
de Campinas, o sindicato/associação das domésticas em Campinas.

À frente da associação, apoiou dois tipos de ações: um volta-
do para alfabetização, pois considerava que seria o primeiro passo 
para conscientização e entendimento da legislação trabalhista e 
consequentemente reivindicação dos direitos da classe; e ativida-
des que tinham como objetivo estimular a solidariedade entre as 
trabalhadoras.

Laudelina acumulou experiência com a fundação das associações 
e foi convidada, a partir de 1962, para participar da organização de 
diversos sindicatos (ainda na forma de associação) da categoria, 
como o do Rio de Janeiro e o de São Paulo.

A militância sindical não a fez deixar de lado as demandas so-
ciais, sempre participando dos movimentos negros e feministas.

Durante o regime militar (1964-1985), ela passou a atuar no inte-
rior da igreja progressista, nas comunidades eclesiais de base. En-
tre 1968 e 1979, as atividades da associação de Campinas ficaram 
paralisadas.

Mesmo assim, seguiu em defesa das domésticas e virou uma re-
ferência nacional na batalha pela regulamentação dos direitos das 
trabalhadoras domésticas. A atuação de Laudelina foi fundamental 
na década de 1970 para a categoria conquistar o direito à Carteira 
de Trabalho e à Previdência Social.

Em 1982, ela auxiliou a reestruturação da associação de Campi-
nas, possibilitando a transformação da associação em sindicato, em 
20 de novembro de 1988.

Laudelina faleceu em 12 de maio de 1991 em Campinas, deixando 
sua casa para o sindicato de Campinas.

Conheça a história de Laudelina de Campos Melo

Postado originalmente no link: https://mulhernobrasil.com.br/musa-do-dia/laudelina-de-campos/


