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CELESC

O grande momento da Celesc se deu na 
sua criação, em 1955. Em 1960, o então 
presidente João Goulart inaugurou a Usi-
na Hidrelétrica Garcia, em Angelina (*). Um 
acontecimento. 

Na sequência, durante o governo Celso Ra-
mos, a Celesc avançou em geração e distri-
buição. Atualmente, a Celesc tem 3 milhões 
de consumidores, comercializa e distribui 13 
TWh de eletricidade. Só que depende 90% da 
energia produzida pelos outros. São bilhões 
de reais por ano que saem da economia do 
estado para pagar dividendos de acionistas 
lá de fora. Não sei se todos sabiam disso, 
mas a Celesc precisa se reinventar e os ca-
tarinenses têm que apoiar. É muito dinheiro 
que sai daqui todos os anos.

Se isso é verdade, o que fazer? Propor 
algo novo, uma iniciativa com os pés no 
chão e um olhar "fora da caixa". Como sem-
pre acontece quando se quer romper com 
a "normalidade", vai se enfrentar grandes 
desafios e fortes reações. A primeira coisa 
a fazer é  conscientizar e convencer os ca-
tarinenses que é possível. Sem eles, é qua-

se impossível mexer nesse vespeiro. Reco-
nheço que para a próxima eleição o tempo 
é insuficiente para o convencimento, mas a 
hora de começar é agora. 

Quando se sinaliza com mudanças, o sis-
tema se fecha. A chamada zona de conforto 
reage e as dificuldades de se obter dados 
oficiais logo aparecem. O que posso dizer é 
que estamos falando em algo como bilhões 
de reais que deixam de circular por Santa 
Catarina, gerando renda e emprego. O assun-
to vai demandar tempo e muita capacidade 
de convencimento. Uma boa pauta para um 
ano eleitoral. Pelo menos é uma política do 
bem, que não envolve emenda parlamentar 
como a gente costuma ver por aqui. (**)

(*) João Goulart veio ao Estado para inau-
gurar a usina Garcia que, 70 anos depois, 
ainda opera. Já com Bolsonaro, as visitas 
têm outro objetivo: são programações mais 
lúdicas.

(**) E por falar nisso, o que é o silêncio 
dos nossos senadores???

ELETROBRAS

MP-TCU REFORÇA DÚVIDAS SOBRE PROCESSO 
DE PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS
Parecer do MP-TCU reforça dúvidas levantadas por unidade técnica do TCU

teremos cutucadas?

Nos dias 26, 27 e 28 de maio os trabalhadores 
da Celesc debaterão, em Joinville, a gestão da em-
presa pública no 11º Congresso dos Empregados 
da Celesc. Maior espaço de debate sobre a gestão 
da Celesc, os congressos acon-
tecem por promoção do Repre-
sentante dos Empregados no 
Conselho de Administração e 
tem o apoio da Celesc, Celos, 
Intercel, APCelesc, APC e Cre-
delesc.

Realizados desde 1997, os 
congressos oportunizam os 
trabalhadores à construção 
coletiva para que a Celesc 
mantenha-se pública, atenden-
do a sociedade com responsa-
bilidade e qualidade. Mais do 
que nunca, é função dos pró-
prios empregados debaterem e construírem uma 
gestão que respeite os trabalhadores e atenda a 
sociedade na visão pública de um bem essencial à 
vida, como a energia elétrica.

Além de acompanharem palestras sobre a ges-

tão participativa na empresa e sobre a conquista 
de espaços representativos, os trabalhadores que 
participarão do Congresso serão responsáveis por 
construírem propostas para uma agenda de traba-

lho do conselheiro eleito e dos 
sindicatos da Intercel, na luta em 
defesa da Celesc Pública.

Ao todo, cerca de 130 traba-
lhadores participarão dos 3 dias 
de debates e a retirada de dele-
gados será realizada pelos sindi-
catos da Intercel de cada base. 
Em um momento onde houve 
uma grande renovação na cate-
goria, é fundamental uma ampla 
participação dos trabalhadores 
no Congresso, reforçando os la-
ços de companheirismo e luta 
em defesa da Celesc e retoman-

do a lógica de gestão participativa, que coloca os 
celesquianos como construtores da Celesc Públi-
ca, motor do desenvolvimento de Santa Catarina.

Procure o sindicato da Intercel de sua base 
e participe!

"Mais do que nunca, é 
função dos próprios em-
pregados debaterem e 

construírem uma gestão 
que respeite os traba-

lhadores e atenda a so-
ciedade na visão pública 

de um bem essencial 
à vida, como a energia 

elétrica."

REDE VIDA VIVA

REDE VIDA VIVA PROMOVE ENCONTRO 
DE FORMAÇÃO EM CONCÓRDIA
Formação  r eun iu  t raba lhador e s  e  d i r ig en t e s  s i nd i ca i s  d e  d i f e r en t e s 
c a t e g o r i a s  e  r e g i õ e s  d o  e s t a d o

NOTAS CURTAS

- A nota divulgada na edição passada do Linha Viva, sobre gerente na Celesc que só libera para 
gozo do banco de horas trabalhador que tenha "justificativa plausível" para solicitar a folga, 
fez com que celesquianos de outras regiões também se manifestassem via e-mail ao jornal. 
Entre as reclamações da categoria, gerentes que criam regras próprias para permitir o gozo do 
banco de horas, como a necessidade de aviso com antecedência mínima de 7 ou 15 dias para 
poder gozar a folga a que o trabalhador tem direito. Que regras são essas? Em que normativa 
da Celesc consta que o trabalhador precisa de "justificativa plausível" ou que necessita "avisar 
com 7 ou 15 dias de antecedência" a gerência de que pretende gozar as horas positivas que tem 
no banco de horas? O gerente também avisa com 15 dias de antecedência que o trabalhador 
necessitará ficar além do horário acordado prestando seu serviço na empresa? Parece que há 
mais gerentes precisando fazer uma reciclagem sobre o Acordo Coletivo de Trabalho vigente. 
Gerente não pode criar regras próprias, como lhe convém, em desacordo com o que prevê o 
ACT.

- Trabalhadores de determinado setor da Celesc na Grande Florianópolis demonstraram 
insatisfação com alguns e-mails do gerente, que faz questão de reforçar, a cada mensagem, 
que "aquele empregado que persistir no erro, sofrerá a política de consequência" da empresa. 
Ora, é óbvio que qualquer trabalhador, inclusive os gerentes, que cometerem erros na 
prestação de seu serviço, poderão sofrer a política de consequências. Não há necessidade 
de relembrar isso a cada comunicado aos trabalhadores. Fica o questionamento também se 
todos os empregados estão recebendo o treinamento adequado da empresa para que não 
cometam os erros citados pelo tal gerente.

- Outro gerente, na mesma região, tem solicitado aos eletricistas que carreguem 
transformadores nas camionetes com cesto aéreo. Parece estranho, não? Pois é, é que a 
camionete adequada para carregar o transformador está no conserto. Enquanto isso, os 
eletricistas devem acomodar, segundo orientação do gerente, o transformador num espaço 
livre na caçamba da camionete, embaixo do cesto aéreo. Segurança zero! E se acontecer um 
acidente na rodovia, e o transformador cair no carro que vem logo atrás, danificar o veículo 
ou tirar a vida de um passageiro, a responsabilidade será do gerente ou dos trabalhadores?

TRIBUNA LIVRE
A CELESC TEM QUE SE REINVENTAR
Por Mauro Passos,  ex-dirigente  do Sinergia,  ex-vereador 
por Florianópolis  e  ex-deputado federal  por Santa Catarina

SINTRESC

SINTRESC FARÁ ELEIÇÕES ENTRE 
11 E 14 DE ABRIL

Entre os dias 11 e 14 de abril de 2022 acon-
tecerá a eleição da Diretoria Executiva e do 
Conselho Fiscal do Sindicato dos Trabalha-
dores na Indústria de Energia Elétrica do Sul 
de Santa Catarina - SINTRESC - para a gestão 

2022/2025. 
As urnas para votação percorrerão os locais 

de trabalho e os horários serão informados à 
categoria assim que for finalizado o roteiro. 
Participe! Juntos sempre seremos mais fortes!

Urnas para votação percorrerão os locais de trabalho da categoria

Nos dias 4, 5 e 6 de abril, reuniram-se em Con-
córdia, na sede do Sindicato dos Trabalhadores da 
Indústria de Alimentação - SINTRIAL, dirigentes 
da Intercel e do Sindicato dos Municipários de 
Concórdia e Região - SSMC-R, para a formação e 
reciclagem da Rede Vida Viva. 

A formação contou com a participação da educa-
dora do Vida Viva, Júlia Maris Latronico de Souza, e 

da coordenadora nacional da Rede, Mara Lira. 
Com objetivo de provocar os participantes e re-

pensar sobre o trabalho e as consequências deles 
na saúde e na vida do trabalhador, foram aborda-
das metodologias de pesquisa participativa, para 
reflexões na construção de propostas de ação co-
letiva no local de trabalho, em defesa da saúde e 
da vida dos trabalhadores da base.

ENGIE

INTERSUL ORIENTA SOBRE OPOSIÇÃO À 
CONTRIBUIÇÃO DA PLR
Até dia 10 de abril, trabalhadores e trabalhadoras da Engie devem enviar 
e-mail à Intersul, com cópia para Engie

Nos últimos anos, os Sindicatos que compõem a In-
tersul vêm decidindo não cobrar de seus representa-
dos a contribuição assistencial decorrente da PLR/
Engie e, por isso, os trabalhadores representados por 
esses Sindicatos não poderão sofrer qualquer des-
conto a esse título.

Contudo, os Sindicatos dos profissionais liberais e 
das categorias diferenciadas, que compõem a chamada 
Intersindical, estabeleceram contribuição obrigatória 
para seus associados e opcional para os não associa-
dos, em relação aos quais ficou assegurado o direito de 
oposição a essa contribuição. Por isso, a Engie divulgou 
nota orientando esses não associados a como proceder 
para exercer a oposição ao desconto da contribuição.

Mas, como vem ocorrendo há algum tempo, a Engie 
continua a interferir no enquadramento sindical e vem 
tentando estabelecer, pelo critério da conveniência 

empresarial, quem são os trabalhadores representados 
pela Intersul e quem são os representados pela Inter-
sindical.

Por isso, por cautela e para que nenhum trabalha-
dor sofra prejuízo diante dessa interferência inde-
vida da empresa na organização sindical, a Intersul 
orienta seus representados (empregados da Engie 
Brasil Energia e Pampa Sul) a, até 10/04/2022, 
encaminharem e-mail à Intersul (intersulplr2021@
gmail.com), com cópia para comunicacaointernadho.
brenergia@engie.com, nos seguintes termos: “Exerço 
o direito de oposição e não concordo com a contri-
buição assistencial decorrente da PLR/ENGIE 2021”. 
Assim, com essa manifestação, fica assegurado ao 
trabalhador remetente, qualquer que seja o Sindica-
to, que a Engie entenda que o representa, o direito de 
não sofrer desconto indevido.

O Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas 
da União emitiu um parecer na semana passada 
sobre a segunda etapa da análise do processo de 
privatização da Eletrobras. O procurador que assi-
na o parecer reforça diversas dúvidas levantadas 
pela unidade técnica do Tribunal. No documento 
encaminhado ao Ministro Relator do processo, 
Aroldo Cedraz, o MP-TCU indica que sejam feitas 
determinações aos órgãos envolvidos na operação 
até a etapa de precificação das ações.

Há determinações de providências de correções 
ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social (BNDES), por exemplo, e à Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (ANEEL) e Agência Nacional 
de Águas (ANA) sobre "eventual necessidade" de 
renovação de outorgas do uso da água para contra-
tos de concessão detidos por usinas da Eletrobras.

O governo Bolsonaro tem pressa na privatização, 
pois compreende que o momento para concluir 
todo o processo tem que se dar antes do início do 
calendário eleitoral de 2022.

Os sindicatos da Intersul e o Coletivo Nacio-
nal dos Eletricitários seguem acompanhando de 
perto todo o processo em Brasília.



ACAMPAMENTO TERRA LIVRE COMEÇA EM BRASÍLIA
O ATL COMEÇA!

A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil realiza a 18ª edição do Acampamento Terra Livre (ATL), entre 
os dias 04 e 14 de abril, com o tema ‘Retomando o Brasil: Demarcar Territórios e Aldear a Política’. O acam-
pamento acontece no mesmo período em que o Congresso Nacional e o Governo Federal pautam a votação 
de projetos que violam os direitos dos povos indígenas, como o Projeto de Lei 191/2020, que abre as terras 
indígenas para exploração em grande escala, como mineração, hidrelétricas e outros planos de infraestrutura.

Em 2022, a mobilização retorna a Brasília após dois anos de atividades on-line devido a pandemia da Co-
vid-19.

Com expectativa de mobilizar 8 mil indígenas de mais de 200 povos de todas as regiões do país, a primeira 
semana do acampamento está sendo marcada pelo debate “Aldear a Política: Nós pelas que nos antecederam, 
nós por nós e nós pelas que virão”, que pretende fortalecer indígenas mulheres para as Eleições 2022.

Acompanhe a programação no link: https://bit.ly/18anosATL 

# d e m a r c a ç ã o j á


