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TRABALHADORES DA ATIVA E APOSENTADOS FAZEM GRANDE ASSEMBLEIAS DELIBERAM PELO FECHAMENTO DO ACT 2022-2024 TRABALHADORES DA CELESC NÃO
ATO EM FLORIANÓPOLIS EM DEFESA DO PLANO DE SAÚDE Acordo fechado foi mediado pelo TST e também põe fim aos dissídios de greve
SÃO MARAJÁS!
Diante da grande mobilização da categoria, diretoria chama sindicatos para retomar negociações
"Trabalhador da Celesc não tem descanso. Nem mesmo depois de aposentado", afirmou um dos eletricitários aposentados, de 77 anos, ao desembarcar
do ônibus, após enfrentar horas e horas
de viagem, ao chegar na Administração
Central, em Florianópolis.
Assim como ele, outras três centenas
de eletricitários aposentados e outras
centenas de trabalhadores da ativa estiveram no portão da sede da empresa protestando contra as mudanças do Plano
de Saúde, que podem afetar toda a categoria. O mais idoso tinha 91 anos.
Muitos deles, cansados da longa viagem e exautos com as informações de
que poderiam ser prejudicados com as
mudanças no Plano de Saúde, sentaram
próximos da sede da empresa enquanto
os dirigentes sindicais discursavam. Em
dado momento, resolveram subir levando
suas cadeiras nas mãos. Mãos calejadas
que construíram a Celesc ao longo de décadas.
Rapidamente a polícia foi chamada possivelmente, pelo medo da violência
dos idosos de 75, 80, 90 anos. A alegação era de que estariam impedindo
a entrada de carros e trabalhadores ao
prédio. Os policiais olharam em volta e o
pátio da empresa estava lotado de carros e as salas com empregados.
"Nós não somos bandidos. Somos trabalhadores. Eles têm que nos respeitar,

pois se estão aí hoje, é porque ontem nós
doamos nosso sangue e suor por essa empresa. Um dia eles terão a nossa idade",
afirmou, assustada, outra aposentada com
mais de 70 anos, ao ver o carro da polícia.
"É assim que age a atual diretoria? Chama
a polícia para intervir e assustar num ato
com trezentos idosos?", questionou ela.
Junto à polícia, uma empregada comissionada tirava fotos de tudo e de todos. E
bradava aos quatro cantos que não havia
sido ela quem tinha chamado a polícia.
Diante da grande mobilização e da repercussão do ato na imprensa local, a diretoria chamou representantes dos sindicatos para dialogar. Ouviram os dirigentes
sindicais e propuseram retomar as negociações na sexta-feira da semana seguinte (amanhã). Prometeram trazer uma nova
proposta de Plano de Saúde e debater na
próxima CRH sobre os descontos das horas dos trabalhadores que participaram
das manifestações pelo Plano de Saúde.
Para variar, o presidente Cleicio não participou da conversa.
A prudência manda não comemorar antes da hora. É preciso aguardar o que virá
na retomada das negociações nesta sexta-feira. Todavia, o objetivo da categoria foi
parcialmente atingido com as duas manifestações: as negociações estão sendo retomadas e trazem esperança à categoria.
Que a diretoria tenha a sensibilidade de
ouvir o grito dos trabalhadores.

NOTAS CURTAS
- No dia 20 o Sinergia se reuniu com a diretoria da Cerej atendendo solicitação da empresa para tratar do ACTdos trabalhadores.Tendo em vista a disposição
daCerejparanegociar,oSindicato,numademostraçãodeconfiança,comunicounanoitedeterça-feira,dia19,quesuspenderiaprovisoriamenteaparalisação
aprovadaparasexta-feira,dia22.Nareuniãododia20,apósosdirigentessindicaisinsistiremqueaempresatemmargemparamelhorarsuaproposta,opresidente
da Cerej informou que levará mais uma vez a pauta dos trabalhadores para uma reunião de Diretoria e que, posteriormente, fará um comunicado ao Sinergia.
Desta reunião, o Sindicato lamenta dois fatos que ocorreram que mostrou uma falta de preparo dos diretores no quesito estrutura emocional para
negociar com a representação dos trabalhadores. Foi lamentável a irritação do presidente, que saiu de sua sala esbravejando, irritado, a tal ponto
que sua cadeira foi ao chão. A postura de outro Diretor também só acirrou mais os ânimos, pois ficar insinuando que sindicato é isso ou aquilo, sem
conhecer seus dirigentes, não contribui para a saída do impasse posto. Na pauta de reivindicação dos trabalhadores há oito cláusulas novas das quais
a empresa negou assinar todas, até mesmo cláusula que não aumenta custos com despesas de pessoal. Desta forma, os trabalhadores esperam que a
empresa melhore sua proposta, atendendo minimamente a pauta de reivindicação e assim liberar o sindicato para assinar o ACT 2022/2023.
- A categoria eletricitária é convidada a participar em conjunto com movimentos sociais, parlamentares, candidatos(as) ou pré-candidatos(as), e sociedade
civil organizada, do lançamento do “Comitê Popular de Luta pela Reestatização da Eletrobras”. O ato ocorre de forma virtual, por vídeo conferência, às
19h de hoje. A decisão de participar de um Comitê e apoiar comitês de Luta pela Reestatização da Eletrobras, ao menos um por Estado, foi tomada pela
Intersul em Plenária, realizada de forma virtual, no dia 14, que contou com a presença de trabalhadores(as) da CGT Eletrosul, filiados e não filiados aos
Sindicatos e Associações que compõem a entidade. O objetivo é buscar o comprometimento da sociedade com a luta pela reestatização como forma
de recuperação da soberania na área de energia, perdida a partir das Privatizações promovidas pelo atual governo. No entendimento da Intersul, a Luta
pela Reestatização passa pelo processo eleitoral e pela vitória de novo projeto, democrático, popular e mais humano. Diversas entidades, movimentos
sociais e parlamentares simpáticos à causa confirmaram presença no lançamento. O link de acesso está sendo distribuído através das redes sociais.

Encerra hoje, 28 de julho, o prazo previsto para que o Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE) comunique ao Tribunal
Superior do Trabalho (TST), o resultado das assembleias que
deliberaram sobre a proposta do TST em relação ao Acordo
Coletivo de Trabalho 2022-2024.
A esmagadora maioria das assembleias em todo o Brasil aprovou a aceitação da proposta mediadora do TST, formulada no bojo
do processo dos dissídios de greve, que estavam em andamento.
Sendo assim, a comunicação do CNE que deverá ser formalizada
encerra o processo de discussão do ACT nacional com a Eletrobras,
que também contemplou a solução para o dissidio de greve, abonando a grande maioria dos dias parados, parcelando o desconto
de uma pequena parte, e extinguindo os processos judiciais relativos à greve que ainda tramitavam contra as entidades sindicais.
No âmbito da Intersul, todas as assembleias aprovaram o fechamento do acordo conforme encaminhamento dado pelo CNE.
Na avaliação dos dirigentes da Intersul, o acordo fechado não
é o acordo ideal, no entanto, traz alguns pontos positivos, e até

mesmo alguns avanços, especialmente no que diz respeito ao
Plano de Saúde, que passará a custar menos para os trabalhadores, em relação ao que estava vigente.
Por outro lado, o acordo não garantiu os empregos de todos
de forma generalizada, mas trouxe a garantia de oferecimento de ao menos dois programas de demissão incentivada, em
fases distintas, e a garantia de manutenção 80% dos empregados após o primeiro plano de desligamento.
Considerando a conjuntura, o nível de garantia obtido no
acordo com duração de 2 anos é muito superior às reais condições verificadas em todas as empresas, especialmente durante
o segundo ano pós privatização, onde a experiência mostra que
a prática da “nova gestão” foi demissão em massa, e a precarização total das condições de trabalho na imensa maiorias das
empresas que foram privatizadas. O espaço de tempo ganho
com os dois anos de vigência do acordo permite que a representação dos trabalhadores possam centrar todos os esforços
na luta pela reestatização da Eletrobras.

CELESC

CARAVANA DA INTERCEL VISITA NORTE, PLANALTO
NORTE, VALE DO ITAJAÍ, OESTE E MEIO OESTE DE SC
Sindicatos seguem visitando trabahadores e conversando sobre expectativas para o ACT 2022/23
Os sindicatos da Intercel seguem nesta semana visitando trabalhadoras e trabalhadores da Celesc na Caravana da Intercel. Nesta segunda semana de Caravana, foram visitadas as regiões Norte,
Vale do Itajaí e Alto Vale, Oeste, Meio Oeste e Planalto Norte.
Hoje e amanhã os sindicatos finalizam a percorrida, onde dia-

logam com a categoria e abordam o momento político, as expectativas para as negociações do Acordo Coletivo de Trabalho e,
ainda, convidam celesquianas e celesquianos para a Assembleia
Estadual do dia 06 de agosto, a partir das 9h, no Clube Atlético
Baependi, em Jaraguá do Sul.

Notas divulgadas pela diretoria não trazem a realidade da categoria
Tanto na paralisação do dia 29 de junho
quanto na manifestação na Administração
Central, na última quinta-feira, jornalistas
de diversos veículos de comunicação procuraram os sindicatos da Intercel com questionamentos bastante estranhos. Segundo
eles, havia uma nota da direção da Celesc
indicando que os trabalhadores da companhia são seres super privilegiados, cheios de
regalias, benefícios, com salários astronômicos, verdadeiros marajás, que, descontentes,
ainda querem mais benefícios no plano de
saúde e, com isso, poderiam inviabilizar os
investimentos da empresa.
Esse tipo de nota não é plantada na imprensa de hoje. Desde o desmonte da estrutura de comunicação da empresa, em 2019,
essas informações vêm surgindo na mídia.
Os sindicatos da Intercel supõem que quem
escreve esse tipo de informação é justamente quem tem um salário extremamente privilegiado e regalias que a maioria esmagadora
dos trabalhadores da empresa não têm. Mais
do que isso: quem planta essas inverdades nos
meios de comunicação desconhece a realidade

dos trabalhadores da empresa. De certo, vive
no topo de um castelo de onde não se avista a
vida real da categoria. Desconhece a realidade
difícil de quem se vira nos trinta, faz de tudo
para prestar o melhor serviço à população catarinense (trabalho reconhecido por diversos
prêmios e avaliações dos consumidores) e, em
muitos casos, sequer tem uma remuneração
justa pelo trabalho que desempenha.
É preciso que a diretoria da empresa mude
essa postura perante os meios de comunicação. Se calam quando deveriam defender
a empresa (e os sindicatos acabam fazendo
essa defesa) e divulgam informações que não
são a realidade dos trabalhadores da empresa.
Boa parte dos diretores são peões como qualquer outro trabalhador da Celesc. A diretoria
atual não é eterna. Amanhã ou depois, é possível que a atual diretoria esteja novamente
no chão de fábrica, mal falados pela imprensa e pela sociedade que lê essas informações
incrédula. Do jornal de bairro aos maiores
conglomerados de comunicação de Santa Catarina, é preciso que seja esclarecido: Celesquianos e Celesquianas não são marajás!

TRIBUNA LIVRE
CELESC É GRANDE POR CONTA DA SUA
FORÇA DE TRABALHO
Por Viviani Bleyer Remor, socióloga, trabalhadora aposentada da
Celesc e ex-dirigente do Sinergia
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Recebi imagens e vídeos da luta dos meus
companheiros aposentados da Celesc, companheiros de uma vida inteira que fizeram
dessa empresa a empresa grande e forte
que ela é: pujante, poderosa e vencedora.
Companheiros que trouxeram para essa
empresa a grande maioria destas pessoas
que hoje estão na ativa, com a nossa luta
junto ao sindicato, com a nossa reivindicação de qualidade de serviço.
Vi nas imagens o prédio onde eu passei
os últimos vinte e cinco anos da minha vida.
Desde 1990 eu trabalhava na Administração
Central. Como a maioria dos empregados que
estão aposentados hoje, nós não vimos os
nossos filhos crescerem porque nós dávamos
o nosso trabalho, vendíamos a nossa força
de trabalho para a empresa. E que dor agora
ver que estão de novo, gente de fora e também gente de dentro – o que é muito triste
-, querendo jogar trabalhadores, aposentados
e mais antigos, contra os novos e vice-versa.
A velha tática do neoliberalismo, a velha tática daqueles que defendem a nova
política são tão velhos quanto ela. Aquela
política suja, mentirosa, que joga um contra
o outro. Não podemos nos entregar, temos
que resistir até o final.
Infelizmente não pude estar na Adminis-

tração Central na última quinta-feira por
conta de uma intervenção médica de pequeno porte que me impediu de estar presente,
mas estou com o meu coração e todas as
minhas forças junto com vocês.
Olhando as imagens, vendo que chamaram
a polícia para impedir a luta dos guerreiros
trabalhadores, dos eletricistas, dos atendentes, dos técnicos, do pessoal administrativo
que estiveram na ponta todos os dias ao
longo desse tempo, faça chuva, sol, temporal ou qualquer outra calamidade climática, lutando por essa empresa forte e firme,
sendo tratados como lixo e como bandidos.
A polícia deveria ser chamada para aqueles
que nos tratam com descaso, que nos tratam
com desdém, que nos tratam como lixo. Nós
somos gente e se a empresa é grande e forte, é porque nós lutamos por ela. A empresa
é grande porque junto com a nossa luta e a
nossa garra nós trouxemos novos trabalhadores para compor essa força de trabalho.
Celesc pública sempre, nenhum direito a menos e ninguém solta a mão de ninguém!
Em tempo: cadê a responsabilidade social
da Celesc? A primeira responsabilidade é
com seus trabalhadores, os que estão atuando, os que já saíram e todos os que fazem
essa empresa forte!

5ª TURMA DO CURSO DE ENERGIA E SOCIEDADE NO CAPITALISMO
CONTEMPORÂNEO SE FORMA NA UFRJ
Dirigentes do Sinergia Leandro Serpa e Tiago Vergara se formaram nesta turma. Desde 2008, o curso formou
mais de 200 pessoas de 57 organizações, sendo 40 nacionais e 17 internacionais

No dia 15 de julho, mais uma turma do Curso em Especialização e Extensão em Energia e Sociedade no Capitalismo Contemporâneo se formou durante uma cerimônia no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais
da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ.
A turma, batizada de Marielle Franco em homenagem à socióloga e
política brasileira assassinada em 2018, é a quinta do curso criado através de uma parceria entre o Movimento dos Atingidos por Barragens –
MAB, a Universidade da Cidadania e o Instituto de Planejamento Urbano
e Regional – IPPUR da UFRJ. O objetivo é capacitar os trabalhadores
dos movimentos sociais e sindicais do Brasil e de outros países do mundo, proporcionando conhecimento técnico para a defesa dos direitos
humanos no âmbito da produção, distribuição e acesso à energia.
Flávia Braga, professora e coordenadora do curso, faz uma avaliação
muito positiva da troca de conhecimentos entre a academia e os movimentos populares: “as organizações ganham enormemente na formação
dos seus militantes no aspecto científico, acadêmico e na troca de experiências durante todas as etapas. Enquanto isso, a universidade ganha
na formação dos seus profissionais com o conhecimento popular e das
lutas sociais, expandindo o processo de pluralidade no seu meio, que é
historicamente um espaço elitizado”.
A turma MarielleCENTENÁRIO
Franco iniciou
DE as aulas no dia 15 de julho de 2019
com mais de 50 pessoas de 21 organizações e entidades sindicais ligadas ao setor energético e teria dois anos contínuos de formação, no
regime de alternância. As atividades, porém, foram interrompidas por
conta da pandemia do Covid-19.
“Esse contexto nos exigiu elaborar novas formas de organização, formação e comunicação. Foi preciso um grande esforço conjunto de professores e alunos para não deixarmos de estudar, aprofundando os conteúdos e debates sempre relevantes em torno da questão energética e
dos desafios da construção de um projeto energético popular”, pontuou
Laís Tonatto, militante do MAB e integrante da coordenação política e
pedagógica da turma.
“Existem muitos profissionais, professores e técnicos que querem fazer da universidade esse espaço mais plural e mais democrático e o
Curso de Energia e Sociedade no Capitalismo Contemporâneo teve uma
importância muito grande nessa última década para exatamente formar
a universidade. Então, o curso forma militantes em um conhecimento técnico e científico, mas ele também forma os profissionais da universidade, os professores, os estudantes de mestrado e doutorado que
apoiam esse curso, os técnicos da universidade, eles têm sido formados
também por essa experiência de contato com os movimentos populares.

Eu espero que a gente tenha muitos anos ainda deste curso e de outros
cursos como este para transformar a universidade brasileira, com formação de mão dupla e horizontal”, complementa Flávia.
Além da coordenadora, estiveram presentes na cerimônia Carlos Vainer, que também integra a coordenação do curso, Edwin Gaviria, da
direção do IPPUR, Jeferson Salazar, da coordenação da UC Resiste, Gilberto Cervinski, da coordenação do MAB, Marillín Peña Pérezdo, do Movimiento de Afectados por Represas (MAR), Marina Santos, da direção
do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), Renata Souza,
deputada estadual do PSOL/RJ e Rita de Cássia Liberatori, da Plataforma Operária e Camponesa da Água e Energia – POCAE.
“Foram tempos de solidariedade, de crescimento pessoal e coletivo, de
resistência, de valorização da mística revolucionária, de preocupações
compartilhadas, de fortalecimento da integração entre as organizações,
países, culturas e experiências diversas”, afirma Roberto Oliveira, coordenador do MAB e um dos alunos da turma.

Leandro Serpa, trabalhador da Cerej e dirigente do Sinergia

Publicado originalmente em: https://mab.org.br/2022/07/19/5a-turma-do-curso-de-energia-e-sociedade-no-capitalismo-contemporaneo-se-forma-na-ufrj/

