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DESDE 1988 
AO LADO DOS 

TRABALHADORES
CNE: REUNIÃO DE PLANEJAMENTO 
E 1ª RODADA DE NEGOCIAÇÃO 
ACONTECEM NO DF leia na pg. 3

ESTÁ CARO!
AUMENTO DO CUSTO DE VIDA GERA 
PROTESTOS EM PELO MENOS DEZ 

CAPITAIS BRASILEIRAS

Trabalhadores de diversas categorias, lideranças de sindicatos e movimentos sociais participaram de um ato, no 
sábado, dia 9, no centro de Florianópolis, contra o aumento abusivo dos preços dos alimentos, dos combustíveis, da 
moradia, do gás, da energia e do custo de vida de modo geral. 

Dirigentes do Sinergia e da Intersul também participaram da manifestação na capital catarinense, denunciando as 
manobras do governo Bolsonaro para acelerar o processo de privatização da Eletrobras - que, se realmente ocorrer, 
vai encarecer ainda mais o custo da energia elétrica aos brasileiros e, por consequência, o custo de vida a toda a 
população. Se aumenta o custo da energia, aumenta também o preço do pão, da cesta básica, da gasolina e toda a 
cadeia produtiva repassa esse aumento ao consumidor, o trabalhador e a trabalhadora.

Atos semelhantes aconteceram em pelo menos outras dez capitais brasileiras e cidades do interior do País.



Até terça-feira, dia 12, proposição já tinha assinaturas de 6 deputados
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ALESC

O deputado estadual Fabiano da Luz (PT) é 
proponente de um requerimento na Assembleia 
Legislativa de Santa Catarina visando recriar 
a Frente Parlamentar em Defesa do Serviço 
Público. 

Pelo documento, sugestão de Sindicatos de 
Trabalhadores e Federações de Santa Catari-
na (entre eles, os Sindicatos que compõem a 
Intercel), o objetivo é "apoiar, incentivar e as-
sistir estudos; debater e acompanhar discus-
sões de interesse social, econômico e político". 
Além disso, a Frente pretende também ajudar 
a construir e implementar "políticas públicas 
que possam fortalecer o serviço público, gerar 
mais renda, emprego, combatendo as desigual-
dades sociais e regionais que ainda são um 
retrato real de diversas regiões catarinenses".

O deputado Fabiano descreve no requeri-
mento que é preciso ouvir as vozes de todos 
os servidores que, "através de seus sindica-
tos, clamam por melhorias nas condições de 
trabalho, para que possam prestar um servi-
ço público de excelência e qualidade". E que a 
"nossa defesa em favor das empresas públicas 

e dos serviços públicos gratuitos fortalece a 
garantia de uma educação pública e gratui-
ta de qualidade, um sistema único de saúde 
universal, uma agricultura para a alimentação 
saudável, a defesa do emprego, do salário e 
das condições dignas de trabalho". O docu-
mento cita algumas das principais empresas 
públicas que "prestam relevantes serviços 
para os catarinenses e cumprem importante 
papel no desenvolvimento econômico e social 
catarinense": CELESC, CEASA, CEPA, CIASC, 
CASAN, CIDASC e EPAGRI. 

Por fim, o documento cita que "para garantir 
um serviço público de qualidade, é preciso que 
tenhamos empresas públicas fortes e servido-
res públicos reconhecidos e valorizados".

Além do deputado Fabiano da Luz, proponen-
te do requerimento, já assinaram o documento 
outros cinco deputados. São eles: Altair Silva 
(PP), Pedro Celso Zucchi (PT), Adriano Pereira 
(PT), Valdir Cobalchini (MDB) e Nazareno Mar-
tins (PODEMOS).

O lançamento da Frente Parlamentar deve 
acontecer no dia 19 de abril.

Trabalhadores da Celesc em Palhoça cobram término da obra emergencial no pátio da empresa

PALHOÇA: ÁGUA PARADA E LAMA NO PÁTIO
CELESC

NOTAS CURTAS

- Hoje, dia 14, é o último dia para votar nas eleições do Sintresc, sindicato que representa eletricitárias e eletricitários no 
Sul de Santa Catarina. Não deixe de votar e paticipar do processo!

- A agenda do 11° Congresso dos Empregados da Celesc, que acontece de 26 a 28 de maio, em Joinville, está sendo construída 
neste mês. Até o início de maio, a programação completa do evento deverá ser divulgada para a categoria. Os custos de 
participação no evento serão bancados pelos patrocinadores, sem ônus aos trabalhadores.

- Com tantos sofás sobrando na Administração Central da Celesc e reiteradas compras de móveis novos, será que não sobra um único 
sofazinho para os eletricistas da área Comercial da Regional Florianópolis poderem descansar no intervalo de trabalho? A imagem 
abaixo mostra bem como se dá o descanso dos trabalhadores

Trabalhadores do escritório da Celesc em Palhoça vêm reclaman-
do, há algumas semanas, de água parada no solo e lama no pátio 
onde estacionam as camionetes e outros automóveis da empresa 
(imagem ao lado, tirada na última semana). É o local onde eles fa-
zem check-list das camionetes e colocam e retiram ferramentas e 
materiais de trabalho, sob sol ou chuva. Mesmo tomando os devidos 
cuidados e colocando tapetes e papelões na entrada do escritório 
para limpar os pés, a lama acaba sujando o piso do escritório, já que 
há grande circulação de pessoas por ali diariamente.

O Sinergia fez contato com o gerente da Regional Florianópolis 
no fim do mês de março, cobrando solução. A resposta do chefe 
da Regional, à época, foi que tem conhecimento do fato e que es-
tão previstas duas melhorias no local: a longo prazo, uma reforma 
grande no pátio, e, a curto prazo, a colocação de brita no local 
- que solucionaria de maneira emergencial o problema. O geren-
te também relatou que está providenciando  a instalação de um 
toldo nos fundos da loja de atendimento de Palhoça, no mesmo 
prédio, para evitar que entre água por baixo da porta.

De acordo com os trabalhadores, três caçambas depositaram a 
brita num canto do pátio na última semana. Falta agora apenas fazer 
o trabalho de espalhar a brita por todo o terreno. Parece algo sim-
ples e fácil de ser encaminhado. Até o término desta edição do Linha 
Viva, a brita permanecia amontoada num canto do pátio e a lama, 
consequência das chuvas dos últimos dias, permanecia lá. Espera-
mos que até a próxima edição do Linha Viva o problema já esteja so-
lucionado, já que há previsão de mais chuvas para os próximos dias.

hoje: sem cadeiras confortáveis, o jeito é deitar no chão gelado.

- Na Celesc, a promessa do home office parece ter virado 
lenda. Trabalhadores sabem que acontecem reuniões sobre 
o assunto, mas quase nenhuma informação oficial chega 
até a categoria. A empresa poderia tratar do tema mais 
abertamente, estabelecendo prazos e cronograma de trabalho 
que fosse do conhecimento de celesquianos e celesquianas. 
As promessas feitas em reuniões com os sindicatos desde as 
negociações do Acordo Coletivo de Trabalho do ano passado 
acabaram gerando grande expectativa na categoria.

- A CUT/PR com o apoio da SRI/CUT Nacional e a 
Confederação Sindical das Américas - CSA e das Centrais 
Sindicais da Argentina, Paraguai e Brasil, realizará em 30 de 
abril o Seminário Internacional sobre a situação da classe 
trabalhadora na América Latina e o Ato de 1º Primeiro de Maio 
- Dia Internacional das Trabalhadoras e Trabalhadores, na 
cidade de Foz do Iguaçu/PR. O Ato terá início às 10h da manhã 
do domingo, 1º de maio, na Praça da Paz, em Foz do Iguaçu.

- O Sinergia deve divulgar nos próximos dias a data da 
primeira Assembleia de construção da Pré-Pauta de 
trabalhadoras e trabalhadores da CEREJ.

CGT ELETROSUL

PLANEJAMENTO E 1ª RODADA 
DE NEGOCIAÇÃO ACONTECEM 
EM BRASÍLIA
Intersul enviou representantes à Capital Federal

Representantes das federações, 
sindicatos e associações de traba-
lhadores que compõem o Coletivo 
Nacional dos Eletricitários (CNE) 
participaram, de 10 a 12 de abril, em 
Brasília, de uma reunião de planeja-
mento e definição de estratégias de 
luta contra a privatização da Eletro-
bras e de negociação da campanha 
salarial 2022 - ACT Nacional Eletro-
bras. 

A reunião precedeu a primeira ro-
dada de negociação do ACT com a 
Eletrobras, ocorrida na tarde da ter-
ça-feira, dia 12. Até o fim dessa edi-
ção, a primeira rodada de negociação 
entre sindicatos  e diretoria da em-
presa ainda não havia encerrado.

STIEEL

TRABALHADORES ELEGEM 
NOVOS REPRESENTANTES DE 
BASE EM CONCÓRDIA
Posse dos ele i tos aconteceu em 8 de abril ,  em reunião 
v i r tua l  do  STIEEL

O Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Energia Elétrica de La-
ges (STIEEL), que atende a categoria 
no Planalto, Meio Oeste e Oeste Ca-
tarinense, promoveu eleições suple-
mentares no dia 4 de abril, na região 
de Concórdia. O motivo da eleição 
suplementar é pelo fato de que não 
havia mais nenhum representante 
eleito naquela base.

Foram eleitos para a sede da Regio-
nal da Celesc dois representantes e 
três para os escritórios (dois titulares 
e um suplente). Como representantes 
da sede da Regional, foram eleitos os 
colegas Darlan Burnier e André Duar-

te, ambos titulares. Como represen-
tantes das AGDs, foram eleitos como 
titulares os colegas Jeferson dos 
Reis, de Ipumirim, e Emerson Voigt, 
de Faxinal dos Guedes, e na condição 
de suplente, o colega Dirceu de Sá, 
também de Faxinal dos Guedes.

A posse oficial ocorreu na sexta-
-feira, dia 8 de abril, durante reunião 
virtual da diretoria do Sindicato, e 
nos próximos dias será organizada 
uma percorrida em toda a base com 
a presença do presidente do STIEEL, 
juntamente com os liberados, para 
apresentar os novos representantes 
à categoria.

CELESC

ESCRITÓRIO DA CELESC É FURTADO 
EM CORONEL FREITAS
Nenhum trabalhador estava no local no momento do assalto

A loja da Celesc em Coronel feitas foi furtada 
entre a tarde do dia 2 (sábado) e a madruga-
da do dia 4 de abril. Segundo relatos da equipe 
de Coronel Freitas, ao chegar para trabalhar, às 
07h30min do dia 4, encontraram o escritório ar-
rombado e todo revirado.

Os assaltantes destruíram as câmeras de mo-

nitoramento, quebraram e furtaram alguns equi-
pamentos do escritório e fugiram levando uma 
viatura da Celesc (Fiat Strada).

Posteriormente, a viatura da empresa foi loca-
lizada abandonada, porém, sem os equipamentos 
subtraídos do escritório. O caso está sendo in-
vestigado pelas autoridades locais.

Foto: Bruno Collaço/Agência Alesc



CENTENÁRIO DE

TRABALHADORA DA CELESC GANHA PRÊMIO DE 
JORNALISMO EM SÃO PAULO

O trabalho da jornalista Vânia Mattozo (foto ao lado) obte-
ve menção honrosa no 15°. Prêmio Abracopel de Jornalismo 
– Segurança em Instalações Elétricas. Vânia é eletricitária e 
foi eleita pela categoria representante de base do Sinergia 
em novembro passado. Seu trabalho foi classificado entre 
as três melhores reportagens finalistas da categoria Asses-
soria de Comunicação. 

Na reportagem premiada escrita por Vânia, ela mostra, de 
forma detalhada, o processo de formação de novos eletri-
cistas na Celesc, apresentando relatos dos profissionais so-
bre a superação de desafios pessoais associados ao curso, 
como o medo de altura ou de eletricidade.

Segundo a jornalista, "durante quase um mês, conversei 
com instrutores, eletricistas, coordenadora do curso e chefia 
da área de Treinamento, e reuni informação para consolidar 
um conteúdo realmente significativo, que mostra as práticas 
da profissão e os desafios que ela impõe aos eletricistas".

Na cerimônia de premiação, realizada no último dia 30, 
em São Paulo, Vânia fez questão de homenagear os co-
legas Paulo Dariff, instrutor da Celesc há muitos anos, e 
Carla Machado, coordenadora do curso de novos eletri-
cistas, além de todos aqueles colegas que estiveram na 
linha de frente durante a pandemia, em especial, aten-
dentes comerciais e eletricistas. 


