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CANDIDATO A GOVERNADOR ESPERIDIÃO AMIN ASSINA 
CARTA COMPROMISSO EM DEFESA DA CELESC PÚBLICA

ELEIÇÕES 2022

Amin foi o quarto candidato ao governo de Santa Catarina a assinar o compromisso

O candidato a governador Esperidião Amin (Progressistas) foi o 
quarto candidato ao governo de Santa Catarina a assinar a carta 
compromisso em defesa da Celesc Pública. Amin assinou o docu-
mento na sede da APCELESC, em Florianópolis, e estava acompa-
nhado de assessores e do candidato ao Senado pela sua coligação, o 
deputado estadual Kennedy Nunes (PTB).

Durante a assinatura, o candidato ao governo lembrou que a Ce-
lesc foi a primeira empresa do País a ser enquadrada no nível 2 de 
governança da Bolsa de Valores de São Paulo. E que, depois disso, 
a trajetória da empresa ao longo dos anos "não foi uma linha reta, 
perfeita, mas que havia um compromisso saudável com a eficiên-
cia, com a transparência, com a governança". E que, a partir desse 
enquadramento, quando "houveram erros, eles eram facilmente de-
nunciáveis e detectáveis". O Senador também registrou o reconhe-
cimento pela ANEEL pela competência dos serviços da Celesc entre 
as empresas de energia no Brasil.

Ao assinar a carta, Amin pediu que fossem feitas duas conside-
rações, que ele fez questão de registrar para a Intercel: "eu tenho 
esse compromisso de dar transparência, critério, respeito ao resul-
tado, tudo aquilo que faz parte da governança, dando sequência 
ao esforço traduzido pela circunstância da Celesc ter sido guinada 
à condição de empresa inscrita no nível 2 de governança". A outra 
consideração, que ele afirmou ter ouvido nas andanças pelo estado, 
não são críticas quanto à sua eficácia ou eficiência, mas quanto à vi-
sibilidade de atendimento, citando como exemplo a tentativa do go-
verno de levar a Regional de Criciúma para Tubarão e todo o proces-
so de retirada de Agências Regionais feita pela administração atual. 
E que as queixas que tem ouvido são quanto a demora da diretoria 
a dar respostas rápidas para as necessidades do estado: "a diretoria 
se amarrou muito para dar uma resposta à estação de Botuverá, por 
exemplo. A indústria têxtil está crescendo e é uma compradora de 
energia. Sem energia, não se instala uma fábrica nova". 
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NOTAS CURTAS

- Foi enviada uma nota à imprensa citando diversos direitos que celesquianas e celesquianos conquistaram ao longo de 
anos, através de muitas lutas. Pelo material enviado, a conotação que chegou na redação dos jornais dá a entender que 
os trabalhadores da Celesc são profissionais super privilegiados. É omitido na nota enviada à imprensa congelamentos, 
salários rebaixados de empregados novos e diversos outros cortes na própria carne feitos pela categoria nos últimos 
anos. Apesar da precisão dos números vazados, a Diretoria da Celesc negou em mesa de negociação que tenha sido ela 
quem enviou as informações. Com que interesse alguém levou essas informações aos meios de comunicação?

- Trabalhadores da Loja de Atendimento da Celesc em Florianópolis ficaram assustados com a presença de um 
cliente com um facão na cintura, na última semana (imagem ao lado). Se em loja onde há seguranças e câmeras 
de monitoramento esse tipo de situação já dá medo e assusta os trabalhadores, imagine nas lojas onde o/a 
atendente trabalha sozinho, sem qualquer tipo de proteção.

- Nesta quinta e sexta-feira (dias 15 e 16 de setembro) os dirigentes da Intersul - base Engie - fazem sua reunião de 
preparação e planejamento para as negociações do Acordo Coletivo de Trabalho 2022/23 dos empregados da Engie.

ALEX ALANO É O QUINTO CANDIDATO AO GOVERNO 
A ASSUMIR COMPROMISSO DA CELESC PÚBLICA

ELEIÇÕES 2022

Candidato do PSTU assinou a carta em Morro da Fumaça, no sul do estado

Depois de Décio Lima (PT), Jorginho Mello (PL), 
Jorge Boeira (PDT) e Esperidião Amin (Progressis-
tas), o quinto candidato ao governo de Santa Ca-
tarina a assinar a carta compromisso em defesa da 
Celesc como empresa pública foi o Professor Alex 
Alano, do PSTU.

A assinatura da carta aconteceu no município de 
Morro da Fumaça. Presente no encontro no sul do 
estado, o Representante dos Empregados no Con-
selho de Administração da Celesc, Paulo Horn, fez 
a defesa da manutenção da Celesc Pública e defen-
deu que os trabalhadores são os principais respon-
sáveis pelos bons serviços prestados à população 
- reconhecidos por diversos prêmios na avaliação do 

consumidor conquistados pela empresa nos últimos 
anos. 

Alex afirmou seu compromisso não só pela manu-
tenção da Celesc Pública, mas defendendo que to-
das as empresas estatais estejam sob controle 100% 
público: "além disso, defendemos também a reesta-
tização das empresas públicas privatizadas, como 
forma de prover um serviço público de qualidade a 
toda a população".

Nos próximos dez dias, até o dia 26 de setembro, a 
Intercel seguirá buscando as candidaturas ao gover-
no do estado e dando publicidade em seus meios de 
comunicação àqueles que assinaram o compromisso 
pela manutenção da Celesc Pública.

ELEIÇÕES PARA A CELOS ACONTECEM NA PRÓXIMA QUARTA-FEIRA, 21 DE SETEMBRO
ELEIÇÕES CELOS

Vote nas candidaturas apoiadas pelos sindicatos da Intercel

ASSEMBLEIAS REJEITAM PROPOSTA DE 
PLR E APROVAM PARALISAÇÃO AMANHÃ

CELESC

Na próxima quarta-feira, dia 21 setembro, 
acontecem as eleições para o Conselho Fis-
cal e Diretorias Administrativo-Financeira e 
de Seguridade, na Celos. A eleição será to-
talmente on line. Ao todo, a celesquiana e 
o celesquiano terão que votar quatro vezes: 
uma vez para a chapa ao Conselho Fiscal, uma 
segunda vez para outra chapa ao Conselho 
Fiscal, uma vez para Diretor Administrativo 
Financeiro e outra vez para Diretor de Segu-
ridade.

Os sindicatos da Intercel, por orientação 
dos Congressos dos Empregados da Celesc, 
apoiam pedindo o voto e também com recur-
sos e estrutura para a campanha destes espa-
ços. Neste ano, os sindicatos da Intercel estão 
fazendo campanha para as Chapas 1 e 2 ao 
Conselho Fiscal: Daniel e Pricila, e Patrícia e 
Lúcio; a Diretor de Seguridade, Paulo César 
da Silveira (Chapa 1) e a Diretor Administra-
tivo Financeiro, Leandro Nunes da Silva, que 
até o início do ano era o Conselheiro Eleito 

pelos Empregados na Celesc.
O voto nos candidatos apoiados pela Inter-

cel é extremamente importante: são eles que 
estarão lutando pela manutenção dos direi-
tos da categoria dentro da Fundação Celos. 
O histórico de todos os nomes indicados pela 
Intercel demonstra que são pessoas prepara-
das, com formação e que já vêm lutando pelos 
direitos da categoria há alguns anos. 

No dia 21 de setembro vote nas candidatu-
ras apoiadas pelos sindicatos da Intercel.

Proposta da empresa foi rejeitada por ampla maioria em todas as bases

Foi aprovada nas Assembleias de Trabalhadores 
da Celesc em todo o estado uma paralisação 
de um dia para esta sexta-feira, dia 16 de 
setembro, em resposta à negativa da empresa em 
apresentar uma proposta de PLR mais justa com 
os celesquianos. A categoria já havia rejeitado 
nas assembleias no mês passado a primeira 
proposta apresentada pela Direção da empresa. 
A nova proposta, após a rejeição, não teve muitas 
mudanças e foi igualmente ruim.

O presidente e a Diretoria da Celesc fazem 

comunicados e discursos enaltecendo os 
resultados positivos da Celesc. Recorde de lucros, 
premiações por boa avaliação dos consumidores, 
restabelecimento da energia em tempo recorde 
após inúmeras catástrofes climáticas, mas na hora 
desse reconhecimento sair do discurso e vir para a 
prática, os trabalhadores ficam a ver navios.

A paralisação aprovada em todo o estado 
acontece no mesmo dia em que Celesc e sindicatos 
voltam a negociar cláusulas do Acordo Coletivo de 
Trabalho da categoria.

CGT ELETROSUL AMEAÇA TRABALHADORES 
COM FIM DO ACT ESPECÍFICO

CGT ELETROSUL

As assembleias que deliberaram pela 
rejeição da cláusula 10 da proposta de 
renovação do ACT Específico apresentada 
pela CGT Eletrosul, também deliberaram por 
autorizar os sindicatos da Intersul a solicitar 
a mediação do TST para o acordo específico, 
visto que o entendimento da Intersul e da 
Direção da CGT Eletrosul quanto à aplicação 
do ACT Nacional assinado é divergente no 
que diz respeito a liberação de dirigentes 

sindicais. 
Para a Intersul, a cláusula aprovada no 

ACT Nacional não dá amparo à redução de 
dois dirigentes sindicais liberados, como 
pretende a CGT Eletrosul estabelecer em 
ACT Específico. Por esta razão, e conforme a 
deliberação das assembleias, a Reclamação 
Pré-Processual já foi protocolizada junto à 
Vice-Presidencia do TST, e agora aguarda a 
convocação para as audiências.

Intersul oficializa Reclamação Pré-Processual no TST e pede mediação



CENTENÁRIO DE

POEMA DO DINO

DIA INTERNACIONAL 
DA DEMOCRACIA

15 DE SETEMBRO

O que é o Dia Internacional da Democracia?

Dia Internacional da Democracia é comemorado todo dia 15 
de setembro. Ao estabelecer a data, a Organização das Nações 
Unidas (ONU) valeu-se, sobretudo, da intenção de trazer a re-
flexão sobre a importância da democracia nos países-membros, 
que inclui o Brasil.

Por que o Dia da Democracia foi criado?

Antes da data ser estabelecida oficialmente, um outro 
evento ocorreu: a Declaração Universal da Democracia, em 
16 de setembro de 1997. A declaração, aprovada pela União 
Interparlamentar (UIP), contribui para um melhor entendi-
mento sobre o que é democracia e, dessa forma, abrange 
princípios e características de uma conduta democrática, 
incluindo governos e sociedade, como forma de uniformizar 
os conceitos indispensáveis para o desenvolvimento huma-
no.

Um dos princípios, por exemplo, que compõem a Declara-
ção Universal da Democracia diz:

“A democracia é um ideal universalmente reconhecido, 
uma meta que se baseia em valores comuns partilhados pe-
los povos de todo o mundo, independentemente de diferen-
ças culturais, políticas, sociais e econômicas. É, portanto, 
um direito básico de cidadania, a ser exercido em condições 
de liberdade, igualdade, transparência e responsabilidade, 
com o devido respeito à pluralidade de pontos de vista, no 
interesse da comunidade.”

Em 2007, como uma forma de recordar a data da assinatu-
ra da Declaração Universal da Democracia no ano de 1997, 
a Organização das Nações Unidas (ONU) definiu o dia 15 de 
setembro como o Dia Internacional da Democracia. A data é 
celebrada anualmente nos 128 Estados que assinaram a De-

claração e se comprometeram com o avanço da democracia. 

O objetivo dessa data é celebrar a democracia globalmen-
te. Ainda, para além disso, ela traz à tona anualmente o 
debate sobre a necessidade de defender e proteger os re-
gimes democráticos pelo mundo. Em outras palavras, o dia 
15 de setembro enfatiza a importância que tem os regimes 
democráticos como parte fundamental da engrenagem que 
move o mundo.

Como ideal, a democracia destina-se essencialmente a pre-
servar e promover a dignidade e os direitos fundamentais 
do indivíduo; alcançar a justiça social; e fomentar o desen-
volvimento econômico e social da coletividade, reforçando 
a coesão social e a tranquilidade da nação, proporcionan-
do o equilíbrio interno, para criar um ambiente favorável à 
paz internacional. Como forma de governo, a democracia é 
a melhor forma de se alcançarem esses objetivos e também 
o único sistema político que tem a capacidade de promover 
sua correção.

Sendo assim, celebrar a democracia é reforçar e relembrar 
a importância que ela tem para que os cidadãos vivam seus 
direitos e suas liberdades, seja no âmbito econômico, políti-
co, social ou cultural.

E a democracia no Brasil?

Vale lembrar que no Brasil a Constituição Federal de 1988, 
que contém um conjunto de leis responsáveis por nortear o 
funcionamento do país, assegura o exercício da democracia 
à população e expõe que compreende “um Estado Democrá-
tico, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desen-
volvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos 
de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 
fundada na harmonia social e comprometida…”.

FONTE: SANTIAGO, ANDRESSA. O QUE É O DIA INTERNACIONAL DA DEMOCRACIA?.
DISPONÍVEL EM: HTTPS://WWW.POLITIZE.COM.BR/DIA-INTERNACIONAL-DA-DEMOCRACIA/.
ACESSO EM: 12 SEP. 2022.
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