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DESDE 1988 
AO LADO DOS 

TRABALHADORES
SINDICATOS FINALIZAM A 
CARAVANA DA INTERCEL 
2022

leia nas pg. 2-3

06/08: TODOS OS CAMINHOS 
LEVAM A JARAGUÁ DO SUL

leia na pg. 3



ASSEMBLEIA ESTADUAL ACONTECE NESTE SÁBADO, EM 
JARAGUÁ DO SUL

CELESC

Evento, que reúne celesquianas e celesquianos de todo o estado, acontece no Clube Atlético Baependi
Depois de dois anos ocorrendo de forma virtual, por conta 

da pandemia da Covid-19, a Assembleia Estadual de Definição 
da Pauta de Reivindicações dos Trabalhadores da Celesc será 
realizada de maneira presencial neste ano. O encontro, que 
reúne celesquianas e celesquianos de 
todo o estado, acontece neste sábado, 
6 de agosto, a partir das 9h, no Clu-
be Atlético Baependi, em Jaraguá do 
Sul, norte do estado. Até o fechamento 
desta edição, mais de 500 trabalhado-
res haviam confirmado presença.

Na Assembleia Estadual, conforme 
já amplamente divulgado pelos sindi-
catos nas bases e durante a Caravana 
da Intercel pelo estado, não serão in-
cluídas cláusulas novas para votação. 
O objetivo da Assembleia é votar so-
mente as cláusulas que vieram como 
sugestão das Assembleias Regionais. 
Nem todas as cláusulas que foram sugeridas nas Assembleias 
Regionais entrarão na pauta final: haverá um indicativo dos 
sindicatos, um espaço para que um trabalhador possa fazer a 
defesa da cláusula e para que outro empregado possa indicar 

o motivo pelo qual acredita que a cláusula não deva constar 
na Pauta de Reivindicações. É por meio da votação dos empre-
gados presentes na Assembleia que acontece a definição das 
cláusulas que entram ou não na Pauta que será entregue à em-

presa. Daí a importância da participação 
da categoria na Assembleia Estadual, já 
que é ela que define o que entra na Pauta 
de Reivindicações ou não. 

Os sindicatos da Intercel, desde já, dão 
as boas vindas a todos os participantes 
inscritos. Mais do que uma Assembleia 
meramente burocrática, o espaço é de 
reencontro da categoria para reforçar os 
laços de amizade e união entre trabalha-
doras e trabalhadores. É importante que 
todos aqueles que fizeram sua inscrição 
estejam presentes, já que o café da ma-
nhã e o almoço foram contratados levan-
do em conta o número total de inscritos. 

Em caso de dúvidas, não hesite em buscar o seu sindicato.
Para quem pretende ir de carro, o endereço do Clube Atlético 

Baependi é Rua Augusto Mielke, 466, Vila Baependi. Há esta-
cionamento dentro do Clube.

Foram duas semanas e quase 10.000km rodados em visitas a todas as Regionais da Celesc

NOTAS CURTAS

CELESC

CARAVANA DA INTERCEL 2022 É FINALIZADA

Por Moacir Antonio Haboski, Jornalista (5510SC), trabalhador da Celesc e dirigente do STIEEL

- Na reunião de sexta-feira, dia 29, entre Intercel e Celesc 
sobre o Plano de Saúde, a empresa não apresentou proposta 
formal, mas se comprometeu a indicar alternativas até esta 
quarta-feira (ontem). Até o fechamento desta edição, a 
proposta não havia chegado. Chegando conforme combinado, 
os sindicatos apresentarão uma prévia aos empregados 
durante a Assembleia Estadual, em Jaraguá do Sul.

- O mês de Julho acabou e o projeto piloto de teletrabalho 
na Celesc aconteceu em que setor? Será que mais uma 
vez a empresa não cumpriu o prazo que ela mesma 
estabeleceu em reunião de CRH junto à Intercel?

- A AGE para eleição do novo Conselho de Administração 
da Eletrobras deverá ocorrer amanhã, dia 5.

- Na terça-feira, dia 02, aconteceu a reunião de 
negociação do ACT específico da CGT Eletrosul. Na 
pauta da discussão, a liberação de dirigentes sindicais. 
Nova reunião deverá acontecer na próxima semana.

A Constituição Federal de 1988 instituiu o dia 3 de agos-
to como o dia para comemorar-se o fim oficial da censura no 
Brasil, advinda da ditadura militar de 1964. Passados 24 anos, 
tempo suficiente para que fossem aprimorados métodos e me-
canismos que pudessem ampliar essa garantia de liberdade 
natural e constitucional, e o que vemos no meio social do país?

A cada dia um regresso perigoso. Tão perigoso, que até este 
texto torna-se "sensível" ao autor e ao veículo que o publicar. 
A censura sempre foi um artifício de controle eficiente, para 
lacaios incompetentes, estacionados no poder (em todo e qual-
quer espaço). Quando governantes o fazem (diga-se: com a anu-
ência, cumplicidade dos órgãos fiscalizadores), todas as estru-
turas descendentes, sentem-se no direito de fato, de fazê-las. 

A censura na contemporaneidade, na sua maioria é disfarça-
da, quase imperceptível e aplicada de diversas maneiras. Desde 
a forma escancarada de proibição de atos, eventos, controle de 
ações (individuais ou de grupos), passando pela perseguição 
dos atos dos indivíduos ou a eles próprios, ou às instituições ou 
ainda de grupos organizados socialmente de forma voluntária, 
até chegar na pior de todas: ignorar ("podar") as pessoas, suas 
habilidades e ou seus feitos, amputando suas participações e 
ou seus trabalhos, menosprezando seus conhecimentos e es-

forços, etc.
Esses modelos de controle aplicados por governantes, casam 

bem com sociedades "modernas", de indivíduos egocêntricos, 
que veem no outro uma ameaça real de serem superados na 
qualidade e capacidade. Logo, esses indivíduos tanto quanto 
os que "mandam" nas organizações, manipulam o sistema (para 
que este lhes seja sempre dominado, deixando coletivos sociais 
sem ações efetivas: excluídos mesmo estando inclusos), crian-
do muralhas estruturais, pouco perceptíveis aos demais mem-
bros e que, quando descobertas, reações de contrariedade são 
praticamente intransponíveis. Ao analisarmos cuidadosamen-
te, veremos que somos censurados/as várias vezes ao dia, nos 
mais diversos espaços de estada de convivência, tanto pessoal, 
profissional, social e ou institucional (ordenamento conjuntu-
ral de leis, regras, normas, etc).

Nesse contexto, urgem-nos lutas desafiadoras para furar tais 
bloqueios. E todas só terão efeitos práticos, se forem construí-
das a partir da detalhada análise de causa, objetivos tangíveis 
com determinação, foco de ações com perseverança e incondi-
cionalmente: luta coletiva. Já dizia-se: andorinha sozinha não 
faz verão. Não, sozinha nem sobrevive. Só a luta conjunta cons-
trói grandes feitos. Lutemos unidos e sempre!

TRIBUNA LIVRE
CENSURA, INSACIÁVEL, INADMISSÍVEL
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Os sindicatos da Intercel finalizaram na última sexta-feira, dia 29, a Caravana da Intercel 2022. Foram quase 10.000km 
rodados pelo estado, divididos entre quatro equipes com dirigentes sindicais que percorreram todas as Agências Re-
gionais da Celesc. Em função da reunião para debater o Plano de Saúde da categoria com a diretoria da empresa, na 
sexta-feira, alguns postos de trabalho não puderam ser visitados, conforme previa a agenda inicial da Caravana.

De acordo com os sindicatos, a Caravana deste ano foi um sucesso. Cleber Borges, coordenador da Intercel, 
destaca que "foi um momento de união, integração e que trabalhadoras e trabalhadores puderam estar mais 
próximos dos dirigentes sindicais e sanar dúvidas que eventualmente surjam sobre o Acordo Coletivo de 
Trabalho e outros temas que dizem respeito à categoria".

Confira imagens da percorrida pelo estado.
"Os sindicatos da Intercel, 

desde já, dão as boas vindas 
a todos os participantes 

inscritos. Mais do que uma 
Assembleia meramente 

burocrática, o espaço é de 
reencontro da categoria para 
reforçar os laços de amizade 
e união entre trabalhadoras e 

trabalhadores"



CENTENÁRIO DE

POEMA DO DINO
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escrevo para ouvir  
o som das palavras 
no silêncio da melodia  

 
escrevo para a palavra  
presa no dicionário  
na língua dos falsos cultos 

 
escrevo para acordar  
os dormentes da indiferença  
dos crentes nas armas 

 
escrevo para os desalmados  
os profetas do antigo testamento 

 
escrevo aos que rezam  
para o nada 
amantes de mito carcomido 

 
escrevo para o amor 
abafado no ódio  
no pódio da ignorância  

 
escrevo com a tinta acirrada  
na pele dos que  
engolem dinheiro 

 
escrevo para o pão  
dos famintos  
para a exaltação dos sonhos  

 
escrevo para renascer  
o dia da noite longa 

 
escrevo para demover 
a palavra calada

por dinovaldo gilioli, poeta, trabalhador aposentado da eletrosul e ex-dirigente do sinergia


