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DESDE 1988 
AO LADO DOS 

TRABALHADORES
11° CONGRESSO DOS 
EMPREGADOS DA CELESC 
COMEÇA HOJE leia nas pg. 2-3

TST DETERMINA A

DEVOLUÇÃO
DOS DESCONTOS DOS DIAS DE GREVE NA CGT ELETROSUL:

Concedida Tutela Cautelar de Urgência enquanto perdurar o 
Dissídio de Greve:

Por ocasião da entrega da pauta específica de reinvindicações 
dos trabalhadores da CGT Eletrosul, no dia 06 de maio passado, 
os Sindicatos da Intersul receberam da Direção da Empresa a 
informação de que seriam efetuados novos descontos referentes 
a dias parados durante os últimos movimentos de greve. 

A manifestação da Intersul na reunião com a empresa foi de 
surpresa, visto que no entendimento das entidades sindicais 
os dias parados ainda estão em processo de negociação com 
a Eletrobras, em paralelo às negociação do ACT 2022-2024, 
bem como estão ainda sob análise do próprio TST, no bojo do 
julgamento e possibilidades de conciliação dos Dissídios de 
Greve, que ainda estão tramitando.

Reiteradas vezes os dirigentes da Intersul refutaram as 
pretensões da Empresa em fazer os descontos agora, alertaram 
sobre a análise em andamento no TST, todavia, a CGT Eletrosul 
já havia iniciado os descontos no mês abril e insistiu na 
pretensão de efetuar novos descontos nos meses subsequentes.

Como não houve disposição da CGT Eletrosul em suspender 
os descontos e voltar a dialogar com as entidades, a Intersul 

solicitou e foi deferida no TST medida cautelar, proibindo os 
descontos. Acatada a solicitação, o TST determinou a devolução 
dos valores já descontados e, até que o TST se pronuncie de 
maneira definitiva sobre a Greve, proibiu novos descontos.

A pressa da CGT Eletrosul em efetuar os descontos 
rapidamente e não reconhecer a negociação em curso com a 
Eletrobras e a existência de um processo de conciliação no 
TST mais parece uma tentativa de punição ou retaliação aos 
trabalhadores. Típico desta gestão mantida por um Governo que 
não se furta a atacar e perseguir os trabalhadores. A Intersul 
continuará envidando os esforços necessários e possíveis para 
defender os trabalhadores destas “posturas empresariais” 
abusivas e influenciadas por assessorias que costumam mandar 
“recadinhos” pelas “redes sociais” para criticar a postura das 
entidades sindicais e suas lideranças.

Ao mesmo tempo, a Intersul mantém a disposição para tratar 
e negociar impasses como este dos dias parados e outros de 
forma mais coerente e sensata com a direção da empresa, 
atropelos e a tomada de decisões equivocadas que acabam 
tendo de ser revistas. No entanto, é preciso que a Alta Direção 
passe a ouvir mais a posição das entidades representativas dos 
trabalhadores, se de fato quer amenizar os conflitos.



ATO NO TCU NÃO FOI A ÚLTIMA BATALHA 
CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS
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ELETROBRAS

11° CONGRESSO DOS EMPREGADOS DA CELESC 
COMEÇA HOJE E SEGUE ATÉ SÁBADO

CELESC

- Trabalhadores da Administração Central da Celesc têm buscado o Sinergia para questionar qual a motivação da empresa em 
trocar os móveis atuais, que são relativamente novos, por móveis ainda mais novos. "Para que trocar um móvel novo, que não tem 
defeito algum, que está perfeito e atende as necessidades dos trabalhadores, por um mobiliário que será pior que o mobiliário 
atual?", questiona um trabalhador. Outro também pergunta: "Por que nos Núcleos e em lojas de atendimento é tão difícil fazer 
uma reforma pequena, uma melhoria qualquer, e na Administração Central querem trocar algo que está perfeito?" Na rádio peão, 
as novas mesas de trabalho foram apelidadas de "mesão Criança Esperança", por se parecerem com as mesas do programa de TV, 
em que artistas ficam lado a lado atendendo telefonemas.

- Na terça-feira, dia 17, foi realizada a 3ª rodada de negociação do ACT 2022/23 da Eletrobras. A proposta da empresa evoluiu, 
mas está longe do que os trabalhadores merecem, pois estão oferendo apenas 50% da inflação, diante de um histórico de lucros 
nos últimos quatro anos. Além disso, é preciso mobilização dos trabalhadores, visando frear o ataque a cláusulas importantes 
para a categoria, como a garantia de não demissão em massa. Foi definida, na ocasião, que uma nova rodada de negociação será 
realizada em 31 de maio, próxima terça-feira. A Intersul espera que a empresa apresente proposta digna para os empregados, pois 
é inadmissível que os trabalhadores, responsáveis por lucros sucessivos na empresa, sejam tratados desta forma e os gestores 
da empresa passem a receber RVA - Remuneração Variável, que pode chegar a até 12 remunerações no ano, se concretizado o 
processo de privatização da Eletrobras.

- Não custa relembrar: todo o desgastante processo de resistência ao projeto de privatização da Eletrobras tem relação direta 
com as eleições de 2018. Novamente estamos perto de um processo eleitoral. Votar para o Executivo e para o Legislativo em 
quem defende as pautas dos trabalhadores e as empresas públicas é nossa tarefa - independente de cor partidária.

CGT ELETROSUL

TRIBUNA LIVRE
A PARTICIPAÇÃO DOS 
TRABALHADORES NA GESTÃO É 
O MOTOR DA CELESC PÚBLICA
Por Paulo Guilherme de Simas Horn, Representante 
dos Empregados no Conselho de Administração da 
Celesc e ex-dirigente do Sindinorte

Dar voz aos trabalhadores e opor-
tunizar aqueles que vivem o dia a 
dia da Celesc a contribuírem com a 
construção de uma empresa públi-
ca cada vez melhor. Este é o prin-
cipal objetivo dos Congressos dos 
Empregados da Celesc, que inicia 
nesta quinta-feira, dia 26, a sua 11ª 
edição. 

Passados 25 anos da primeira 
edição, os Congressos continuam a 
cumprir o papel de construção co-
letiva, gestão participativa e orien-
tação às representações da catego-
ria.

Para muitos celesquianos, esta 
será a primeira oportunidade de 
contribuir com o debate no Con-
gresso. E isso é fundamental. A 
grande renovação nos quadros da 
empresa traz, também, uma nova 
perspectiva para a luta dos traba-
lhadores. 

Novas demandas e novas visões 
de uma luta antiga. Neste contexto, 
o Congresso se apresenta com vá-
rias potencialidades. Além de ouvir, 
o Congresso ensina.

Ao passar pelas palestras e de-
bates, a história da luta dos celes-
quianos em defesa de uma Celesc 
Pública se apresenta. Os embates, 
o companheirismo, o coletivo. Co-
nhecer a história é necessário para 
a continuidade de uma categoria 
organizada. E, diante do cenário 
que vivemos, somente com uma ca-
tegoria organizada poderemos en-
frentar os ataques aos direitos dos 
trabalhadores e as ameaças recor-
rentes da privatização.

Sempre falo que não existe orga-

nização de categoria sem sindica-
tos fortes. Não é à toa que, desde 
o 1º Congresso dos Empregados 
da Celesc, em 1997, a Intercel é 
apoiadora e organizadora destes 
debates. O trabalho dos sindica-
tos, mobilizando os trabalhadores 
e dando suporte ao trabalho dos 
representantes dos empregados no 
Conselho de Administração da Ce-
lesc ao longo dos anos é responsá-
vel direto para que hoje a Celesc 
seja uma das poucas distribuidoras 
de energia elétrica ainda públicas 
no Brasil.

O papel de organizar a catego-
ria é dos sindicatos (daqueles re-
almente combativos). Entretanto, 
a luta dos trabalhadores só pode 
ser feita pelos trabalhadores. Por 
isso, mais do que seguir, cabe aos 
próprios celesquianos identifica-
rem as ameaças e proporem as 
soluções. Cabe aos trabalhadores 
trazer à tona a realidade do dia a 
dia de trabalho e orientar a atu-
ação de suas representações. A 
participação dos trabalhadores na 
gestão é o motor da Celesc Públi-
ca.

Para isso, o Congresso dos em-
pregados é um espaço privilegiado. 
Reunindo celesquianos de todos os 
locais do estado para pensar jun-
tos o futuro da gestão da Celesc, 
tenho certeza que construiremos 
a resistência contra a privatização 
e moldaremos a Celesc para con-
tinuar atendendo a sociedade com 
excelência, cumprindo nosso lema: 
CELESC PÚBLICA, BOM PARA TODO 
MUNDO!

O 11° Congresso dos Empregados da Celesc tem início hoje, 
dia 26, a partir das 17h, no hotel Bourbon, em Joinville. Tra-
balhadores da empresa em todo o estado estarão reunidos 
para debater, entre outros temas relevantes, a gestão com-
partilhada, a gestão participativa e o processo das privati-
zações no Brasil (confira a programação completa abaixo). 
Uma das principais indagações que será feita aos partici-
pantes é "qual a Celesc queremos para os próximos anos?".

De acordo com Paulo Horn, Conselheiro Eleito pelos tra-
balhadores em janeiro deste ano, "a ideia é justamente fa-
zer o debate e responder a este questionamento levando 
em conta a enorme diversidade de realidades na empresa 

em todo o estado e com diferentes visões de mundo".
O evento, que segue até sábado no horário do almoço, 

estava inicialmente previsto para acontecer em maio de 
2020, mas por conta da pandemia da Covid-19, teve de 
ser adiado em dois anos, até que se tivesse uma situação 
sanitária mais segura, que não expusesse tanto trabalha-
dores e palestrantes convidados.

Para a cerimônia de abertura, foram convidados o go-
vernador, os três senadores, deputados estaduais e fede-
rais de Santa Catarina.

A última edição do Congresso aconteceu em Chapecó, 
no ano de 2017.

Evento acontece após dois anos da data inicialmente prevista, por conta da pandemia da Covid-19

NOTAS CURTASEDITAL 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 atribui-
ções estatutárias, comunica a todos os Associados da Entidade, que serão realizadas eleições Sindicais para representante 
Sindical, na forma estabelecida no artigo 29 do Estatuto da Entidade, na agência Regional de São Miguel do Oeste, sendo 01 
(uma) vaga para titular e seu respectivo suplente para a agência e 01 (uma) vaga para titular e seu respectivo suplente para 
os escritórios, a realizar-se no dia 14/06/2022, com início dos trabalhos de votação às 07h30min e término às 17h, 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 comunicados via e-mail, grupos de whatsapp e boletins, com antecedência de 02 (dois) dias antes 
da eleição. Fica aberto o prazo decadencial de 11 dias corridos a contar da data da publicação do presente edital para inscrição 
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 representante sindical, por qualquer membro concorrente ao 
pleito eleitoral, ou associado da Entidade.

Lages, 26 de Maio de 2022. 

Paulo Roberto Xavier de Oliveira
Presidente do Stieel

O Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE) recebeu amplo 
apoio na última quarta-feira, dia 18, em Brasília, durante mani-
festação em frente ao Tribunal de Contas da União (TCU) quan-
do, no mesmo momento, os ministros decidiam se autorizavam 
ou não a continuidade do processo de privatização da Eletro-
bras.

Sem conhecer o resultado da decisão naquele momento, eles 
advertiram que o ato público não seria a última batalha para 
barrar o processo, pois no caso de uma decisão desfavorável, o 
caminho natural seria o Supremo Tribunal Federal (STF).

A manifestação foi prestigiada por parlamentares da oposição 
e diversas entidades do movimento popular e social, reunindo 
cerca de 500 pessoas. Estavam presentes a União Nacional dos 
Estudantes (UNE), Federação Única dos Petroleiros (FUP), Central 
dos Trabalhadoras e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Central Única 
dos Trabalhadores (CUT), Movimento dos Atingidos por Barragens 
(MAB) e funcionários da Casa da Moeda e dos Correios.

Uma das principais reivindicações era que os ministros suspen-
dessem o julgamento e voltassem após receberem dois processos 
de fiscalização e controle aprovados na Câmara dos Deputados, 
cujo prazo de conclusão está marcado para o próximo dia 30.

Um dos momentos comemorados no ato foi quando o ministro 
Vital do Rêgo, que na última sessão havia apontando irregulari-
dade no processo, pediu para suspender o julgamento. “Voto no 
sentido de sobrestar a análise do processo devido à fiscalização 
citada (…). Nesse primeiro momento, esses valores aumentaram 
em R$ 9 bilhões”, afirmou ele. Os manifestantes acompanhavam 
a fala do ministro do lado de fora.

Vice-líder do PCdoB na Câmara dos Deputados, Daniel Almei-
da (PCdoB-BA), considerou a mobilização em defesa da Eletro-
bras um importante ato para impedir o andamento do processo 
“injusto e imoral da venda da maior companhia de energia do 
país”. “É preciso fazer barulho para que possamos defender a 
nossa soberania nacional!”, afirmou.

O líder da minoria na Casa, deputado Alencar (PT-SP), cobrou 
os membros da corte. “Esperamos que os ministros tenham com-
promisso com o povo e o país, porque as ilegalidades são grandes 
e eles não têm razão alguma para autorizar esse crime”, disse.

O presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Eletronor-
te, deputado Zé Carlos (PT-MA), alertou que, com a privatização, 

a população pobre do Norte e Nordeste será gravemente afeta-
da com o aumento da conta de luz.

Eletricitários
“Nós estamos na expectativa de que o TCU cumpra o papel que 

realmente ele tem [fiscalização e controle]. Porque esse é um 
processo viciado, possui várias irregularidades e o TCU não pode 
dar continuidade enquanto elas não forem equacionadas”, disse o 
coordenador do CNE Nailor Gato, para quem não há outra alter-
nativa, no caso de uma decisão desfavorável, o prosseguimento 
da judicialização.

De acordo com ele, o caminho natural será o ingresso com 
mais processos no STF onde já se encontram algumas ações di-
retas de inconstitucionalidades (Adins). Infelizmente, o dirigente 
diz que as ações estão nas mãos de Nunes Marques, o ministro 
indicado por Bolsonaro.

O engenheiro eletricista Ikaro Chaves, diretor da Associação 
dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras (Aesel), diz 
que se trata de uma luta muito difícil que já vem sendo travada 
desde o governo de Michel Temer.

“A pressão é muito grande do capital nacional e internacional, 
principalmente das grandes oligarquias. Nossa expectativa é que, 
além de julgar a privatização ou não, o TCU impeça ilegalidades, 
pois se trata de um processo criminoso e fraudulento”, disse ele.

A principal delas, segundo Chaves, foi a subvalorizarão da em-
presa. “Estão vendendo por menos da metade do preço”, disse. 
Ele lembrou que Vital do Rego apontou os valores, definidos 
pelo governo, subestimados em cerca de R$ 63 bilhões*.

A luta jurídica contra o processo de privatização segue em outras instâncias

*Texto publicado originalmente no site: https://salveaenergia.com.br/eletrobras/ato-no-tcu-nao-sera-ultima-batalha-contra-privatizacao-da-eletrobras/
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CENTENÁRIO DE

ARTISTA PLÁSTICO LEANDRO SERPA EXPÕE EM JOINVILLE
O artista plástico Leandro Serpa expõe a série de obras 

'A Presença da Matéria' a partir deste sábado, 28 de maio, 
no Instituto Internacional Juarez Machado, em Joinvil-
le. A exposição contará com 23 obras inéditas do artista 
concluídas até 2021. Leandro, além de artista plástico, é 
eletricitário, atua na CEREJ, e é dirigente sindical do Si-
nergia.

De acordo com ele, a série ‘A Presença da Matéria’ foi 
produzida a partir da preocupação com a busca de uma 
marca e uma cor própria: "passo a investigar pigmentos e 
tingidores naturais, fato que modifica a minha forma de 
criar e atuar como artista". 

A atual série traz consigo a marca de uma investigação 
desdobrada sobre o uso de pigmentos e tingidores natu-
rais e a justaposição entre processos gráficos, como, por 
exemplo, a xilogravura e a monotipia com a pintura: "é o 
início de um processo que pretendo alongar e aprofundar, 
visando a busca de uma particularidade de cor e textura, 
que se manifestam nas pesquisas de materiais naturais e 
alternativos ao meio da Arte que venho realizando".

Os ingressos para visitar a exposição custam R$ 10 a 
inteira, R$ 5 a meia entrada (mediante comprovação) e 
gratuito para quem visitar de bicicleta, para crianças até 
11 anos, nas quartas-feiras e para grupos escolares agen-

dados. No sábado, 28 de maio, a entrada também será gra-
tuita. Os ingressos podem ser retirados pessoalmente no 
local do evento. O horário de funcionamento do Instituto 
Juarez Mahado é de terça a sábado, das 9h às 18h.


