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SAÚDE

Por Jair Maurino Fonseca, ex-representante dos empregados 
no Conselho de Administração da Celesc e dirigente sindical do 
Sindinorte

N OTA S  C U R TA S

- A Celesc faz todo um processo para seleção de novos gerentes - processo, o qual, vários 
empregados já trouxeram questionamentos aos sindicatos, em diversos momentos. Mas 
a empresa parece não estar treinando os novos gestores a contento. Para ser gerente, a 
pessoa precisa, antes de mais nada, conhecer minimamente as regras do Acordo Coletivo de 
Trabalho vigente. Há gerentes pelo estado afirmando que só liberarão o trabalhador para 
gozar o banco de horas positivo "se houver justificativa plausível”. Ora, para o gozo do banco 
de horas, não consta no ACT a necessidade do trabalhador apresentar uma “justificativa 
plausível”. O DPGP precisa instruir melhor as gerências sobre as regras do ACT.

- Outro gerente, também na Celesc, falou para funcionária PCD de seu setor que não quer 
"empregado com deficiência visual na área porque quem tem esse tipo de deficiência não 
consegue produzir da mesma forma que os demais colegas”. A este gerente, o Sinergia 
recomenda a leitura da cláusula 27 do ACT.

ELETROBRAS

VEM AÍ O 11º CONGRESSO DOS 
EMPREGADOS DA CELESCIn t e r su l  e n v i a  r ep r e s e nan t e s  a  Bras í l i a  pa ra  e n t r ega  da  pau ta  na  E l e t r o b ra s

Em maio, os trabalhadores da Celesc te-
rão uma oportunidade singular: debater e 
construir alternativas de gestão na busca 
de uma Celesc Pública cada vez mais forte. 
Oportunizar a participação dos empregados 
na administração da empresa é o mote dos 
Congressos dos Empregados da Celesc que, 
em sua 11ª edição, completa 25 anos.

A Celesc, hoje, é outra daquela onde come-
çamos esta jornada. Em 1997, no auge das 
privatizações no setor elétrico, nossa cami-
nhada era a construção de um projeto para 
uma empresa pública. Debatíamos o nosso 
papel, enquanto celesquianos, na busca por 
influenciar os rumos da empresa e consoli-
dar nossos espaços representativos.

Hoje, após tantos anos de debates e mo-
bilizações, nossas representações estão 
consolidadas. Todos na Celesc, independen-
temente do tempo de casa, sabem da im-
portância do representante dos empregados 
no Conselho de Administração e do papel 
fundamental dos sindicatos da Intercel na 
luta pela manutenção da Celesc Pública. E 
agora, diante de uma renovação de quadros 
muito grande, retomaremos nossa princi-
pal ferramenta de gestão participativa na 
empresa, com um amplo debate no 11º Con-
gresso dos Empregados da Celesc, que será 
realizado em Joinville.

O cenário hoje é outro daquele longín-
quo 1997. Mas há semelhanças que esprei-
tam nas ameaças. Treze anos atrás, eu tive 
o privilégio de promover, em Joinville, o 9º 
Congresso dos Empregados da Celesc, em 
um momento de transição como o que temos 
hoje. Recém eleito para substituir o compa-
nheiro Arno Cugnier na vaga de represen-
tante dos empregados no Conselho de Ad-
ministração, acompanhei os trabalhadores 
debaterem a regulação do setor elétrico, as 
ameaças privatistas e deliberarem por uma 
pauta de atuação para o Conselheiro.

O Congresso volta à Joinville em meio à 
transição. Atual representante dos emprega-
dos, Leandro Nunes já não mais o será em 
26 de maio, quando se inicia o Congresso. 
Eleito em janeiro pelos empregados, Paulo 

TRIBUNA LIVRETRABALHADORES APROVAM PAUTA DE 
REIVINDICAÇÕES EM ASSEMBLEIA UNIFICADA

A campanha de Data-Base dos eletricitários com vistas ao Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) já começou. No dia 28 de março, os sindi-
catos que compõem a Intersul realizaram uma assembleia unificada, 
onde, entre outros pontos de pauta relacionados 
à Contribuição Extraordinária sobre PLR, foram 
discutidos especialmente pontos relacionados 
ao próximo ACT - lembrando que o atual tem 
a vigência de 2 anos e expira em 30/04/2022. 

Seguindo a orientação do Planejamento de 
Campanha realizado pelo Coletivo Nacional dos 
Eletricitários (CNE), a categoria em todo o Bra-
sil está deliberando por uma pauta enxuta, que 
se resume à renovação do ACT atual - exceto 
pelas cláusulas relacionadas ao Benefício de 
Assistência à Saúde, em que a nova pauta de reinvindicações apro-
vada também na assembleia da Intersul, pede para o próximo ACT o 
retorno das condições anteriores, ou seja, o fim das mensalidades do 
plano de saúde, uma vez que foram suspensos os efeitos da CGPAR 
23 que originaram as modificações do beneficio no ACT passado. 

A Pauta Nacional de reinvindicações aprovada pela categoria ele-
tricitária foi entregue à Eletrobras em reunião presencial que ocorreu 

em Brasília-DF ontem, dia 30. A pauta específica a ser apresentada 
à CGT Eletrosul também passou pela aprovação da assembleia da 
Intersul, e igualmente consiste na renovação do Acordo Específico 

vigente. A data de entrega da pauta específica 
ainda não foi definida pelas entidades sindicais, 
mas deve ser agendada em breve com a Empresa. 

A avaliação das lideranças sindicais da Inter-
sul é que, mais uma vez, a negociação do ACT 
não será fácil, pois deverá ocorrer em paralelo 
com a permanente luta dos Eletricitários contra 
o processo de Privatização da Eletrobras. Isto 
sim, a privatização e o entreguismo deste go-
verno são a verdadeira causa dos ataques aos 
direitos e conquistas dos trabalhadores e, por-

tanto, a grande luta a ser travada, continua sendo a luta contra 
a privatização, que permanece viva em várias frentes, nas esferas 
política, jurídica e nas mobilizações dos trabalhadores que deve-
rão ocorrer ao longo desta Data-Base. Por esta razão, os represen-
tantes da Intersul permanecem em Brasilia hoje, quando o CNE 
debate novos encaminhamentos da Luta contra a Privatização.

Juntos Somos Fortes!

"A grande luta a ser travada, 
continua sendo a luta contra 

a privatização, que permanece 
viva em várias frentes, nas 

esferas política, jurídica e nas 
mobilizações dos trabalha-

dores que deverão ocorrer ao 
longo desta Data-Base"

SECRETARIA DA SAÚDE ALERTA
SOBRE CASOS DE DENGUE EM SC

REDE VIDA VIVA

A Secretaria Estadual da Saúde divulgou 
uma nota, em 16 de março, sobre o aumento de 
casos de dengue em Santa Catarina. No comu-
nicado, o órgão indica que foram confirmados 
mais de 500 casos da doença no estado neste 
ano e que a maior parte deles se concentra na 
região oeste, com aproximadamente 87% dos 
casos autóctones.

Além disso, também informa que "119 muni-
cípios catarinenses estão infestados pelo mos-
quito Aedes aegypti, transmissor de três do-
enças: dengue, zika vírus e chikungunya. Esse 
dado representa um incremento de 10,2% em 
relação ao mesmo período de 2021, que regis-
trou 108 municípios nessa condição".

Na última sexta-feira, 25 de março, a Vigi-
lância Epidemiológica de Florianópolis também 
emitiu alerta: "desde janeiro de 2022, 82 casos 
de Dengue já foram confirmados em Florianó-
polis, número 140% maior que no mesmo perío-
do do ano anterior. Este número pode ser muito 
maior, já que 300 casos ainda estão em investi-
gação". Ainda conforme o boletim emitido pelo 
órgão de saúde da capital, "dos casos confir-
mados, aproximadamente 70% são autóctones, 
ou seja, a pessoa adquiriu dentro do municipio 

e 11 casos ainda estão com o local de infecção 
em investigação. Até agora, 15 bairros concen-
tram os casos confirmados no município. O 
mais afetado, até o momento, é o Itacorubi, que 
concentra 65% dos casos confirmados e com 
transmissão ativa de casos no momento". A re-
gião do Itacorubi é onde fica a sede da Celesc 
e, também, próximo da sede da CGT Eletrosul.

Não custa lembrar: evitar a proliferação da 
dengue é tarefa de todos nós, pois o desafio é  
conter a reprodução do Aedes aegypti, trans-
missor da dengue. A orientação da Secretaria 
de Estado da Saúde é esvaziar pratinhos de 
plantas com água, eliminar todo e qualquer 
utensílio que armazene água parada (garrafas, 
tampinhas, cascas de ovos, potinhos plásticos), 
retirar dos cemitérios vasos que armazenem 
água, acabar com pneus em lugares abertos 
e em depósitos de ferro velho, limpar calhas 
entupidas de casas e edifícios com frequência, 
vedar caixas d'água e ter o cuidado de dar a 
destinação adequada do lixo. 

Todo e qualquer recipiente que acumule 
água constitui-se em local propício à reprodu-
ção do Aedes aegypti.

Faça sua parte!

Não deixar água parada é regra básica para conter a dengue

REDE VIDA VIVA FORMARÁ NOVOS MONITORES 
NA PRÓXIMA SEMANA
Formação acontecerá em parceria entre Intercel e Sindicato dos Municipários de Concórdia

Nos dias 04, 05 e 06 de abril, acontece em Concórdia a formação 
de novas e novos Monitores da Rede Vida Viva. O curso será reali-
zado por educadores da Rede, que formará monitores do Sindicato 
dos Municipários de Concórdia e Região – SSMC-R, como também 
dos sindicatos que compõem a Intercel. 

Conforme explica Marinho Maia, coordenador do Sinergia, “no mo-
mento pelo qual estamos passando, há necessidade de um levan-
tamento das condições de trabalho – infraestrutura, organização 
do trabalho, treinamento e capacitação -, além do levantamento 

dos agravos físicos e emocionais. Como a atividade é desenvolvida 
pelos próprios trabalhadores com os debates acontecendo dentro 
dos locais em que atuam, ou em espaços próximos, os trabalhadores 
debatem os problemas e buscam as soluções baseando as discus-
sões na tríade VIDA, SAÚDE, TRABALHO”. 

Em diversas categorias profissionais, no Brasil e em outros países, 
a Rede Vida Viva tem conseguido trazer mais dignidade nos locais de 
trabalho, além de ajudar a resolver uma série de problemas internos de 
gestão, diminuindo o número de acidentes e afastamentos do trabalho.

SINERGIA

SINERGIA FAZ CAMPANHA CONTRA POBREZA 
MENSTRUAL
Mais de 70 absorventes íntimos foram arrecadados

O Sinergia promoveu na terça-feira, dia 29, na Administração Cen-
tral da Celesc, uma campanha para arrecadação de absorventes e 
produtos de higiene pessoal para pessoas em situação de vulnera-
bilidade social. Mais de 70 absorventes íntimos foram arrecadados 
junto aos trabalhadores da empresa.

De acordo com Caroline Camargo Borba, dirigente do sindicato, "a 
iniciativa pretende chamar a atenção ao tema pobreza menstrual, 
que limita meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade social 
a terem um dia a dia confortável, seja para estudar ou trabalhar”.

O Sinergia estenderá a campanha nas próximas semanas para outras 
empresas, como CGT Eletrosul, Cerej e Regional Florianópolis da Ce-
lesc. Acompanhe nas redes do Sinergia os dias e horários em que você 
também poderá fazer a entrega do material: instagram: @sinergia.sc

Horn contará com a experiência de 10 anos 
de sindicato, mas de apenas uma reunião do 
Conselho, uma vez que deve tomar posse 
apenas após a Assembleia Geral de Acionis-
tas da Celesc, em 29 de abril.

É na transição que os inimigos da Celesc 
Pública atacam. Logo após o 9º Congresso, 
em minha segunda reunião como represen-
tante dos empregados, os acionistas mino-
ritários, capitaneados pela PREVI (e com 
anuência do Governador do Estado da épo-
ca), tentaram o golpe do novo mercado, que 
privatizaria a Celesc por dentro do Conselho 
de Administração.

Foi a estrutura de atuação conjunta entre 
os sindicatos da Intercel, os trabalhadores 
e a nossa representação no Conselho de 
Administração que impediu o golpe. É essa 
estrutura que deu sustentação ao mandato 
de Leandro Nunes e que deve ser mantida 
para Paulo Horn. E essa estrutura, que bus-
ca aproximar os celesquianos das instâncias 
decisórias da empresa e fortalecer nossa 
luta pela manutenção da Celesc Pública é o 
tema do debate dos congressos. 

Gestão participativa é, no fundo, um outro 
nome para companheirismo. Nos dias 26, 27 
e 28 de maio, vamos estreitar os laços de 
união e, juntos, debater o futuro da Celesc 
Pública. Vem aí o 11º Congresso dos Empre-
gados da Celesc. Participe!



Ando meio desamparado pelo tempo, como se a aposentadoria fosse o fim de uma trajetória, o ponto 
final de um percurso. A vida é sempre inconclusa em suas várias fases e facetas, inútil classificá-la 
somente pela lógica. 

O conceito de eficiência está ligado ao valor de uma moeda. Ledo engano atribuir vida a coisas des-
providas de real sentido. Só o tempo emerge à razão, ou não. E a razão não está no capital, mas em 
captar a essência do que é ser humano.

Ando confundindo “dias úteis” com sábados e domingos, com feriados. Essa confusão me liberta, me 
deserda da produtividade endeusada pelo mercado como solução de todos os problemas, criados pelo 
próprio sistema.

Ah, pobre humanidade, que faz da mentira absoluta verdade. Escravos do dinheiro pousam de livres 
em suas bolsas de valores, os imundos "donos do mundo". A vida de muitos nas mãos de poucos!
 
De meu olhar descompromissado com o tempo, rio dos que afirmam que tempo é dinheiro. Tempo é 
vida pra ser vivida em qualquer dia e não só na aposentadoria.

A vida é.. .

Dinovaldo Gilioli, autor do livro Sindicato e Cultura 
(Sinergia/Editora Insular), entre outros.


