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11° CONGRESSO DOS EMPREGADOS DA CELESC

- Mesmo após diversas solicitações dos sindicatos acerca da contratação de atendentes na Celesc, as 
chamadas são muito demoradas - isso porque ainda não possuem o treinamento inicial, é na caroninha. 
Mais dois trabalhadores foram afastados por motivos de saúde mental, na mesma COAT em que outras 
duas trabalhadoras adoeceram pela inoperância gerencial da Celesc quando o assunto é saúde mental. 
A diretoria não vê isso? Precisamos de mais atendentes e precisamos cuidar da saúde mental, já que 
os levantamentos realizados durante vários anos pelo programa Vida Viva foram cancelados pela atual 
diretoria, descumprindo o item 7 do Acordo Judicial da ACP de Saúde e Segurança.

- Na semana passada, a denúncia que o Sinergia fez no Comitê de Ética sobre gerente que praticava assédio 
moral com trabalhadores completou sete meses, ainda sem resposta. Além de enfrentarem problemas de 
saúde decorrentes do episódio, as vítimas ainda terão de enfrentar a Justiça para que haja providências? 
Quando a denúncia é contra trabalhadores, o procedimento costuma ser rápido.

NOTAS CURTAS

o

Mais de 200 celesquianos e celesquianas participaram do evento

CEREJ

PRIMEIRA RODADA DE NEGOCIAÇÃO QUASE 
SEM AVANÇOS
Negociação aconteceu na última quarta-feira, dia 25

Na última quarta feira, dia 25, o Sinergia participou 
da primeira rodada de negociação do Acordo Coletivo 
de Trabalho 2022/2023 da CEREJ.  A proposta da 
empresa para as cláusulas econômicas foi repor 
somente a inflação. O dirigente Carlos Alberto de 
Souza, o Carlinhos, lembrou que no último ano, com 
uma crise muito maior por conta da Covid-19 em 
seu pico, os trabalhadores conquistaram ganho real 
além da inflação, de 1,24%. Portanto, afirmou não 
ter "coragem de levar uma proposta como essa para 
aprovação em assembleia". 

Depois dessa fala, os negociadores da empresa 
comprometeram-se a conversar com a diretoria no dia 
06 de junho para ver se é possível avançar na proposta.

No que se refere às cláusulas novas, somente 
a cláusula do auxílio combustível parece  ter 
sensibilizado os representantes da empresa, que 
ficaram de apresentar uma proposta de redação na 
próxima rodada de negociação.

É tempo de mobilização e unidade na luta para 
trabalhadores e trabalhadoras conseguirem um 
reconhecimento maior pela sua dedicação ao trabalho.

ELETROBRAS

4ª RODADA DE NEGOCIAÇÃO E POUCOS 
AVANÇOS NA PROPOSTA DE ACT NACIONAL
Em tempos de Capitalização, Eletrobras mantém postura de ataque aos 
trabalhadores e seus direitos 

O 11° Congresso dos Empregados da Celesc reuniu, 
entre os dias 26 e 28 de maio, em Joinville, mais de 
200 trabalhadores, a diretoria da empresa, além dos 
deputados estaduais Ana Paula da Silva, a Paulinha 
(PODEMOS), Fabiano da Luz (PT), Fernando Krelling 
(MDB), Volnei Weber (MDB), o deputado federal Pedro 
Uczai (PT), além do senador Jorginho Mello (PL), e o 
ex-deputado Mauro Mariani, representando o senador 
Dário Berger (PSB), que justificou ausência por conta 
de cirurgia realizada naquela semana. O ex-deputado  
Dirceu Dresch (PT) também participou do encontro.

A solenidade de abertura foi bastante prestigiada. 
Nas falas da classe política, foi registrado o orgulho 
pelos bons números apresentados pela empresa nos 
últimos anos, mas também houve a cobrança para que 
estes números e dados positivos cheguem de maneira 
mais eficaz até a Alesc, para que os deputados possam 
contrapor parlamentares que, com viés ideológico, 
criticam a empresa com objetivo de pautar a privatização: 
"o debate sobre privatizar ou não precisa ser racional e 
não com viés ideológico", afirmou o deputado Fernando 
Krelling. O presidente da companhia, Cleicio Martins, 
acompanhado da diretoria da Celesc, fez uma analogia 
com as empresas de telefonia, lembrando que, "se 
privatizar fosse a solução de todos os problemas, não 
teríamos problemas de falta de sinal de telefone em 
diversas regiões do estado".

Na sequência, o economista Eduardo Moreira falou da 
importância das empresas visarem não apenas o lucro, 
mas também o lado social: "quem está preocupado em 
privatizar a Celesc ou o Banco do Brasil não quer saber 
de melhorar a vida do povo ou a qualidade dos serviços. 
Está interessado em aumentar os lucros". Eduardo, com 
sua experiência como banqueiro e investidor, disse 
acreditar num novo modelo de sociedade. E enfatizou, tal 
qual como a classe política: "como investidor, já analisei 
a Celesc e não sabia que a empresa tem hoje uma das 
menores tarifas do Brasil. Vocês precisam divulgar isso".

Fechando a noite de quinta, foi registrada uma 
homenagem ao ex-Conselheiro e dirigente do Sindinorte 
Jair Maurino Fonseca, pelos mais de 47 anos de trabalho 
em defesa da Celesc Pública.

Na manhã de sexta-feira, o professor universitário 
Adelir Stolff trouxe dados, informações e um comparativo 
sobre gestão compartilhada em empresas públicas e 
privadas, através de um olhar acadêmico.

Uma das palestras mais aguardadas pela categoria 
viria na sequência: o presidente Cleicio Martins 
apresentaria a opinião da Alta Administração da Celesc 
sobre os objetivos do acionista majoritário no comando 
da Celesc. Cleicio, apesar de participar na noite anterior 
da cerimônia e coquetel de abertura, justificou ter 

outra reunião e não apareceu para dialogar com os 
celesquianos, gerando grande frustração, demonstrada 
nas falas de trabalhadores de todo o estado ao 
microfone e, também, pelo Conselheiro Paulo Horn. O 
Congresso dos Empregados da Celesc acontece uma vez 
a cada três anos. Não é possível que o presidente não 
tenha conhecimento da importância do encontro para 
celesquianas e celesquianos. Não é possível que ele não 
saiba que a categoria aguardava com tanta expectativa 
a sua fala nesse evento. 

No lugar de Cleicio, o diretor de Geração, Pablo 
Cupani, apresentou dados e números da empresa. Nos 
questionamentos a Pablo, surgiu um item trazido na 
última edição do Linha Viva, em Notas Curtas: móveis 
precários, com cupim, sem condições de uso em 
Regionais e escritórios pequenos da empresa, enquanto 
na Central trocam móveis novos por móveis mais novos 
ainda. Foi levantada por trabalhadores também outra 
questão já tratada no Linha Viva: a falta de segurança 
nas lojas e o adoecimento de atendentes comerciais. 
Ambas as situações são pontuais na visão do diretor, que 
pareceu desconhecer que é uma realidade encontrada 
em diversos escritórios da empresa pelo estado.

A palestra seguinte foi conduzida por Paulo Horn, 
Conselheiro eleito pelos trabalhadores em janeiro 
deste ano. Horn apresentou um histórico das lutas dos 
espaços de representação na Celesc, como os sindicatos, 
a Representação no Conselho de Administração, a 
Diretoria Comercial e as eleições para os cargos na 
Celos.

Na parte da tarde, delegados e delegadas presentes 
no Congresso foram divididos em grupos de trabalho, 
onde discutiram orientações, ações e diretrizes que 
devem ser priorizadas e que devem balizar a atuação 
das representações (Sindicatos e Conselheiro Eleito).

Na manhã de sábado, aconteceu a plenária final, onde 
foram apresentados e votados todos os itens prioritários 
para atuação dos Sindicatos e do Conselheiro Eleito. Um 
dos itens votados, por exemplo, trata da não participação 
dos Sindicatos financiando e apoiando campanhas para 
a Diretoria Comercial na Celesc. Outro item aprovado 
foi a luta intransigente de Sindicatos e do Conselheiro 
Eleito em defesa da manutenção da Celesc Pública.

Todos os itens votados e aprovados serão agora 
condensados num livreto orientativo, que será 
distribuído a toda a categoria.

De forma geral, pelas avaliações feitas ao final do 
Congresso, o saldo é bastante positivo. Os trabalhadores 
da Celesc gostam e querem a manutenção da gestão 
participativa na empresa. Uma diretoria que ouve os 
empregados e que estimula a gestão participativa terá 
o respeito da categoria.

A quarta rodada de negociação do Acordo Coletivo 
de Trabalho 2022/24 se estendeu durante todo o dia 
31 de maio em Brasilia. Na avaliação dos Dirigentes 
do Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE), a pro-
posta apresentada até agora pela Eletrobras ainda 
frustra as expectativas dos trabalhadores e continua 
sendo muito ruim. Ao final da reunião, a Eletrobras 
concordou em prorrogar o ACT atual por mais 30 
dias, portanto, até 30 de junho. Além disso, uma con-
tinuidade das negociações está prevista para ocorrer 
de modo virtual na sexta feira, dia 03/06.

Antes do encerramento desta edição do LV, uma 
avaliação muito cuidadosa por parte do CNE ainda 
não havia sido concluída para definir quais os enca-
minhamentos deverão ser feitos pelos sindicatos que 
compõem o coletivo. É possível que os encaminha-

mentos apontem para uma nova greve no setor elé-
trico nacional, mas isso ainda precisa ser confirmado 
pela avaliação dos dirigentes sindicais e também pe-
las assembleias da categoria que deverão acontecer 
na próxima semana.
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NOTA DE REPÚDIO

Os Sindicatos da INTERCEL e da INTERSUL repudiam e demonstram indignação com a fala absurda 
e preconceituosa do prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, proferida na última semana, no pátio do 
Palácio da Agronômica, e divulgada em grupos de WhatsApp, onde chama os dirigentes de sindicatos 
de trabalhadores de Criciúma de "cambada de vadios" e os convida "a trabalhar". Ao mesmo tempo, 
INTERCEL e INTERSUL se solidarizam e demonstram apoio à luta do Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Criciúma. É inadmissível que uma autoridade se preste a desempenhar papel tão baixo e 
demonstre tamanho desconhecimento sobre as lutas da classe trabalhadora. 
Florianópolis, 02 de junho de 2022.

Intercel e Intersul



CENTENÁRIO DE

POEMA AOS MISERÁVEIS

Passos passam pelas calçadas
do centro da cidade. 
Nas calçadas também jazem 
os desajustados, 
os miseráveis, os marginais,
enrolados em trapos, em papelões 
ou sacos de plástico. 
Chamam-lhes de vagabundos, 
bêbados, preguiçosos. 
Quem saberá de suas histórias 
em um país assolado, esfolado 
e carcomido pela crise?
Quem saberá de suas histórias 
em um país no qual a justiça social 
é um conceito abstrato?

Autora: Francine Canto
@francine.canto
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