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CGT ELETROSUL
- A Intersul se reuniu entre os dias 22 e 24 de junho, em Laguna, 
para debater e construir o planejamento das campanhas 
salarial e de negociação da PLR dos trabalhadores da Engie. 
Foram debatidas estratégias de negociação. A reunião contou 
com a presença dos dirigentes sindicais da Intersul base 
Engie, que compreende companheiros do Sinergia, Stieel, 
Sintresc e Senergisul.

- A segunda rodada de negociação do Acordo Coletivo dos 
empregados da CEREJ aconteceu na terça-feira, 28 de junho. 
Foi uma rodada de negociação sem avanços. Os representantes 
da direção da empresa na negociação se comprometeram 
a enviar para a direção do sindicato alguma proposta de 
melhoria. Na mesa de negociação, pelo lado dos trabalhadores, 
participaram dirigentes e representantes de base do Sinergia, 
além da assessoria jurídica do escritório Garcez, conveniado 
com a entidade sindical.

- Dia 28 de junho foi celebrado o Dia Internacional do Orgulho 
LBGTQIA+. Embora algumas empresas apresentem políticas e 
programas de diversidade, o tema ainda é pouco debatido e 
quase não há espaços democráticos de conversas.

- Também no dia 28 foi realizada uma assembleia de apreciação 
da proposta de Acordo Coletivo para os empregados da CSC. A 
proposta foi rejeitada pelos trabalhadores e haverá uma nova 
rodada de negociação com a empresa e novas assembleias 
serão convocadas nos próximos dias - as datas ainda não 
foram definidas.

NOTAS CURTAS

Greve suspensa pelos trabalhadores possibilitou proposta de conciliação 
vinda do TST

O indicativo de início de uma greve nacional 
no dia 27 de junho de 2022 foi suspenso pela 
categoria em acordo com o encaminhamento do 
Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE). 

A decisão foi orientada pelo CNE depois que, 
em uma audiência no processo de Dissídio decor-
rente da Greve de janeiro, o Ministro Alexandre 
Agra Belmonte, provocado pelos representantes 
sindicais, manifestou interesse em conciliar tam-
bém o impasse relativo ao ACT da categoria.

A partir daí, acatando sugestão do Ministro, o 
CNE encaminhou a suspensão da greve e aguar-
dou a proposta conciliatória do TST que final-
mente chegou às mãos dos representantes dos 
trabalhadores no dia 28 de junho, última terça-
-feira. 

A proposta enviada pelo TST atendeu em boa 
parte ao que vinha sendo pleiteado pelos traba-
lhadores desde as assembleias que haviam in-
dicado a greve e rejeitado quatro cláusulas da 
proposta da Eletrobras. A proposta apresentada 
agora pelo Ministro do TST, que ouviu algumas 
das ponderações dos sindicalistas, exclui  a pre-
visão de quadro mínimo, no entanto, coíbe a prá-

tica de demissões em lotes ou em massa. Além 
disso, melhora a perspectiva dos trabalhadores 
em relação as garantias de um Programa de Des-
ligamento Incentivado em bases não inferiores 
aos anteriores e estabelece um acordo com va-
lidade de dois anos, trazendo mais tranquilidade 
aos trabalhadores durante este período atribu-
lado imediatamente após o processo de privati-
zação. 

Além disso, o Ministro propõe a prorrogação de 
todo o Acordo atual por 15 dias, tempo que será 
utilizado pela categoria para reavaliar com calma 
toda a situação. 

Estes desdobramentos, desde a greve marcada, 
a suspensão do movimento e possibilidade agora 
de reavaliar em novas assembleias uma propos-
ta claramente mais benéfica aos trabalhadores, 
confirmam que a estratégia e o encaminhamento 
do CNE durante este processo foi o mais acerta-
do, pois foi a rejeição das quatro cláusulas nas 
assembleias que possibilitou o destravamento do 
processo e a consequente melhora da proposta 
a ser avaliada a partir da reabertura das assem-
bleias na semana que vem.

TRABALHADORES DA CELESC PARALISAM EM DEFESA 
DO PLANO DE SAÚDE
Apesar das tentativas de desmobilização pela diretoria da empresa, categoria deu recado de união

Os trabalhadores da Celesc mais uma vez demonstraram unidade em defesa dos 
direitos da categoria: fizeram uma paralisação de doze horas, nesta quarta-feira, dia 
29 de junho, contra a intransigência da diretoria da Celesc em encerrar as negocia-
ções da nova modalide de Plano de Saúde.

Apesar dos e-mails e comunicados intimidatórios aos trabalhadores nos últimos 
dias, em que a empresa ameaçava descontar o ponto dos empregados que aderissem 
à paralisação, os celesquianos de todo o estado cruzaram os braços nos portões da 
Celesc. A manifestação contou com empregados novos, empregados mais experientes 
e, ainda, com empregados aposentados, que também estão indignados com a postura 
da diretoria da Celesc. A paralisação indica à diretoria que a luta pelo plano de saúde 
é uma prioridade, que a categoria está unida em defesa de um plano de saúde aces-
sível e sustentável e que a empresa precisa retomar as negociações imediatamente.

Os sindicatos da Intercel esperam que a diretoria entenda o recado  dos portões da 
empresa e mude de postura imediatamente, retomando as negociações.

INTERSINDICAL DOS ELETRICITÁRIOS DE SC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

As Diretorias do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Florianópolis – SINERGIA, com sede 
em Florianópolis, na Rua Lacerda Coutinho nº 149, Centro, do Sindicato dos Trabalhadores Eletricitários do Vale do Itajaí 
– SINTEVI, com sede em Blumenau, na Rua Bahia nº 2552, Bairro Salto, do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de 
Energia Elétrica do Sul do Estado de Santa Catarina – SINTRESC, com sede em Capivari de Baixo, na Av. Nereu Ramos nº 
326, Centro, do Sindicato dos Eletricitários do Norte de Santa Catarina – SINDINORTE, com sede em Joinville, na Rua Max 
Colin nº 2368, Bairro América, do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Lages – STIEEL, com sede 
em Lages, na Rua Ernesto Neves nº 18, Centro, e do Sindicato dos Administradores do Estado de Santa Catarina – SAESC, 
com sede em Florianópolis, na Rua dos Ilhéus nº 38, sala 602/603, Centro, na forma de suas atribuições legais e estatu-
tárias, CONVOCAM os empregados da CELESC Distribuição S.A da base territorial dos respectivos Sindicatos, associados 
e não-associados, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, a realizar-se em suas respectivas bases, no dia 
07 de julho de 2022, às 17h30min., em primeira convocação, com o número regulamentar de presentes, e às 18h00min., 
em segunda e última convocação, com qualquer número de presentes. Os trabalhadores discutirão e deliberarão sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1 - Discutir e votar as Cláusulas da Pré-Pauta de Reivindicações da Categoria Eletricitária, a ser apresentada à CELESC, 
com vistas ao Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2023;

2 - Deliberar sobre a outorga de poderes às Diretorias dos respectivos Sindicatos para procederem às negociações cole-
tivas com a CELESC e, se necessário, procederem à defesa dos interesses da categoria, em juízo ou fora dele;

3 - Discutir e deliberar sobre os encaminhamentos pertinentes à campanha salarial da data-base;
4 - Discutir e deliberar sobre as formas de sustentação financeira da campanha salarial pela categoria eletricitária;
5 - Discutir e deliberar sobre a proposta apresentada pela CELESC do SÉTIMO TERMO ADITIVO AO PLANO DE CARGOS 

E SALÁRIOS 2007.
6 - Outros.

Florianópolis, 24 de junho de 2022.

       Mario Jorge Maia               Felipe R.K. Braga         José Paulo dos Reis
Coordenador do SINERGIA Presidente do SINTEVI            Presidente do SINTRESC

Paulo Xavier de Oliveira               Wanderlei Lenartowicz                 Benhour Romariz Filho
  Presidente do STIEEL            Presidente do SINDINORTE-SC            Presidente do SAESC

CELESC
TRABALHADORES DA CELESC TERÃO 
ASSEMBLEIA NA PRÓXIMA SEMANA

Na próxima semana, trabalha-
doras e trabalhadores da Celesc 
já têm um compromisso marcado: 
são as Assembleias Regionais para 
discutir e votar as cláusulas da Pré-
-Pauta de Reinvindicações do Acor-
do Coletivo de Trabalho 2022/23. 

A participação da categoria é 
fundamental para a construção de 

uma pauta de reivindicações que 
atenda aos anseios da categoria. 

O edital das assembleias foi pu-
blicado nesta semana no Diario 
Catarinense e segue também nesta 
edição do Linha Viva (quadro ao 
lado). Confira com o sindicato da 
sua base a data da sua assembleia 
e não deixe de participar!

CELESC

CELESC

INTERCEL DIALOGA COM DEPUTADOS EM DEFESA DO 
PLANO DE SAÚDE DOS TRABALHADORES DA CELESC
Visitas aos parlamentares aconteceram nesta terça-feira, 28 de junho

Dirigentes dos sindicatos que compõem a Intercel vi-
sitaram deputados na Assembleia Legislativa de Santa 
Catarina na terça-feira, dia 28, denunciando a imposi-
ção da direção da Celesc em colocar em votação junto 
aos trabalhadores uma proposta de Plano de Saúde que 
contém ilegalidades. 

Os sindicatos também buscavam apoio ao pleito dos 
trabalhadores, que não pararam seu trabalho um só 
momento durante toda a pandemia, e que seguiram for-
necendo um serviço de qualidade à toda a população 
catarinense. Os sindicatos também expuseram que há 
pelo menos 600 trabalhadores hoje sem acesso ao pla-
no de saúde e que, numa categoria que trabalha com 
um produto tão arriscado, como a energia elétrica, é 
algo que não poderia acontecer.

Os deputados com quem os sindicatos conversaram se 
comprometeram a acompanhar o desenrolar do caso e a 
buscar formas de cobrar do governo do estado, acionista 
majoritário, e da diretoria da Celesc a continuidade das 
negociações da nova modalidade de plano de saúde.



CENTENÁRIO DE

No Itacoaí, quando Bruno e Dom foram mortos, os frutos da 
munguba pontilhavam a margem do rio com sua cor de uru-
cum. Como cacau magenta, os frutos se abriam de repente e 
espalhavam pontinhos de algodão branco no igapó. Flutuavam 
vagarosamente no ar e caíam sobre a superfície da água, for-
mando constelações. Os pontinhos de algodão são sementes, 
geram vida. De um fruto que abre, centenas, milhares, milhões 
de sementes vestidas de algodão se espalham pelo mundo 
do igapó e além. O mundo é um igapó, e Bruno é um fruto de 
munguba que se espalhou.

Com os povos indígenas do Javari, Bruno passou urucum no 
corpo para ficar mais bonito à luz do sol e à luz da lua. Com 
eles assou matrinxã nos moquéns da aldeia, alegrou-se com a 
chegada das antas capturadas pelos bons caçadores, deu risa-
das alegres e sentiu o prazer da fartura e da dança. Com seus 
amigos indígenas tomou banho no igarapé, inalou o tabaco que 
abre os olhos do coração e escutou histórias antigas e novas. 
Foi nas matas, rios e lagos da Amazônia onde Bruno sentiu o 
gosto agradável da bacaba e do buriti, ouviu o grito atrevido 
do gavião-real e o grasnar das araras-vermelhas, aprendeu a 
reconhecer a trilha que os queixadas abrem na floresta e que 
os cardumes de piaus traçam no leito do igarapé.

Bruno era grande e forte de corpo e de alma, sua voz era 
firme para estar junto na defesa da terra e suave para en-
cantar-se com a beleza dos povos da floresta. Era incapaz de 
permanecer em silêncio quando a avidez e a violência do Es-
tado e dos predadores da mata arrancavam a vida das terras 
indígenas. Ao mesmo tempo, ouvia calado a voz dos mais ve-
lhos nas aldeias, e aprendia deles outras maneiras de resistir 

no mundo. 

Bruno teve uma paixão imensa, uma emoção que ele fez 
transbordar a tantas pessoas de tantos lugares: soube que 
no coração da mata os povos indígenas isolados lançavam 
seu grito de recusa contra a violência invasora. A voz dos po-
vos indígenas isolados, daqueles que duramente sobreviveram 
a massacres e pestilências nossas, ecoou pelo mundo afora 
porque Bruno espalhou seu desejo: o desejo de deixá-los em 
paz, sem os burocratas do Estado, sem as fardas de militares 
que empunham armas, sem as cruzes sagradas das missões da 
morte, sem o brilho de ouro falso do capital insaciável.

Nossa tristeza é imensa como o dossel da floresta, nossa rai-
va é forte como a raiz da castanheira. Nossa ternura é limpa e 
abraça a Bia, aos filhos de Bruno, a toda a sua família, a aldeia 
infinita dos seus amigos espalhados pelo mundo. De nossa 
parte, continuaremos a luta, estamos em guerra, não vamos 
parar! Onde cai um, surgirão muitos outros, tenham certeza, 
“simbora”, como diria Bruno. Não vamos esquecer quem verda-
deiramente matou nosso irmão mais velho, jamais!

Adeus para sempre, Bruno. Seguirá havendo cantos nos ter-
reiros, seguirá havendo flechas nos arcos, seguirá havendo 
espíritos que habitam nas florestas. Os inimigos dos povos do 
Javari vão fracassar. Com todos os sonhos indígenas, estás 
também nos nossos sonhos. Plantado hoje na terra como ma-
niva, vai fazer germinar mais florestas, vai inspirar mais vida 
nas aldeias que te acolheram. E vai ter milhares de centíme-
tros a mais de terra indígena na Amazônia.

FOTO: REUTERS/HENRY NICHOLLS

ADEUS, BRUNO, 
SEGUIREMOS SEUS SONHOS 

E LUTAS PARA SEMPRE

Nota de tristeza e revolta do Observatório 
dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas 

Isolados e de Recente Contato - Opi

Nós, ativistas do Observatório dos Direitos Huma-
nos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Con-
tato, hoje enterramos Bruno, nosso irmão mais velho. 
Hoje, a terra onde ele nasceu o recebe, seu corpo 
reencontra o barro, as raízes das plantas, a água e o 
calor do solo. Seu corpo carrega o perfume salgado 
do mar e o aroma denso da mata que ele defendeu 
até que os destruidores da floresta o mataram de 
forma traiçoeira. Nossos olhos misturam lágrimas 
de tristeza profunda e de revolta intensa. Mataram 
Bruno e seu amigo Dom à beira do rio Itacoaí, numa 
manhã de domingo de fim de inverno, quando ele vol-
tava de uma temporada junto aos seus melhores ami-
gos, junto aos seus melhores mestres, com os quais 
ele aprendeu a entoar os cantos da festa.

Publicado originalmente em: https://povosisolados.com/2022/06/24/adeus-bruno-seguiremos-seus-sonhos-e-lutas-para-
-sempre/#:~:text=N%C3%B3s%2C%20ativistas%20do%20Observat%C3%B3rio%20dos,e%20o%20calor%20do%20solo.


