
VLV
INTERCEL | INTERSUL | JORNAL LINHA VIVA No 1549 - 22 DE SETEMBRO DE 2022

DESDE 1988 
AO LADO DOS 

TRABALHADORES
TRABALHADORES DA CELESC 
APROVAM EM ASSEMBLEIAS 
PROPOSTA DE ACT E PLR

leia na pg. 3

CANDIDATOS 
GEAN 

LOUREIRO, 
LEANDRO 

BRUGNAGO E 
RALF ZIMMER 

ASSUMEM
COMPROMISSO 

PELA 
MANUTENÇÃO 
DA CELESC 
PÚBLICA

leia na pg. 3



GEAN LOUREIRO ASSINA CARTA COMPROMISSO 
EM DEFESA DA CELESC PÚBLICA

ELEIÇÕES 2022

Gean foi o sexto candidato ao governo de SC a assinar a carta

Na quarta-feira da semana passada, dia 14, em 
Rio do Sul, o candidato a governador Gean Lou-
reiro (União Brasil) assinou a carta compromisso 
em defesa da Celesc Pública. Estavam presentes 
no ato da assinatura o atual Representante dos 
Empregados no Conselho de Administração da 
empresa, Paulo Horn, o ex-Conselheiro, Leandro 
Nunes, e os dirigentes do Sintevi, João Batista 
de Liz, e do Sindinorte, Ingrid Voigt.

Loureiro, que foi eleito vereador, deputado e 
prefeito de Florianópolis para dois mandatos, 
afirmou que vê a Celesc como uma empresa 
"destinada a realizar políticas públicas que le-
vem energia a todo o estado". Ele também dis-
se ter recebido críticas "sobre a falta de acesso 
da atual administração da empresa e da lógi-
ca mercantilista dos acionistas", colocando-se 
como defensor de uma empresa que prime pelo 
atendimento à população catarinense e não uma 
empresa que apenas busque o aumentar o lucro 
para seus acionistas.

O Conselheiro e os dirigentes da Intercel pre-
sentes fizeram um breve relato da importância 
da manutenção da Celesc Pública, empresa in-
dutora do desenvolvimento de Santa Catarina, 
e da necessidade da companhia ser gerida com 
foco no bom atendimento à sociedade, respei-
tando os seus trabalhadores e buscando um 

diálogo franco e direto com suas entidades de 
representação e com a sociedade.

Gean afirmou que não pensa em privatizar a 
empresa, mas deixou claro que a decisão depen-
de da possibilidade de mudar o modo de tra-
balho apresentado pela atual administração, 
"introduzindo a lógica de priorizar o bom atendi-
mento e não a satisfação dos acionistas". O can-
didato também explicou que, se eleito, manterá 
portas abertas às representações dos celesquia-
nos, buscando o diálogo para a construção de 
uma Celesc Pública eficiente e sustentável para 
levar energia de qualidade a toda a população 
catarinense.

Por fim, o candidato encaminhou uma corres-
pondência à representação dos empregados no 
Conselho de Administração, afirmando que "a 
Celesc deve cumprir seu papel social, atenden-
do bem a sociedade catarinense, seus clientes 
domiciliados nas regiões urbanas e rurais, com 
investimento em redes trifásicas e subestações, 
como condição para a manutenção do seu cará-
ter público". 

Gean foi o sexto candidato ao governo de 
Santa Catarina a assinar a carta compromisso, 
após Décio Lima (PT), Jorginho Mello (PL), Jorge 
Boeira (PDT), Esperidião Amin (PP) e Professor 
Alex Alano (PSTU).
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NOTAS CURTAS
 

- A Celesc está prestes a contratar empresa para instalação de sistema de medição 
inteligente no valor de R$116 milhões de reais. Antes disso, foi realizado teste piloto 
com equipamentos de rádio, inspecionados e aprovados. Estranhamente, nessa nova 
licitação, não houve especificação para os rádios e, curiosamente, serão utilizados 
equipamentos iguais aos que foram reprovados nos testes feitos em 2018, que ainda 
estão no Almoxarifado da empresa, sem uso.

- Na quarta-feira, 21 de setembro, em assembleia realizada no Centro Regional Sul, 
com trabalhadores do ONS, foi aprovado por unanimidade a contra proposta à Pauta 
de Reivindicações referente ao ACT 2022/24. Durante a vigência do Acordo, no 
primeiro ano, acontecerão reuniões de acompanhamento do ACT.

- No ACT 2022/23 dos trabalhadores da Cerej, o Sinergia deu entrada no pedido de 
mediação no MPT e está aguardando a audiência de conciliação.

- As candidaturas eleitas às Diretorias e ao Conselho Fiscal da Celos nesta quarta-
feira, 21 de setembro, agradecem pelos votos de confiança da categoria e empregados 
da fundação.

LEANDRO BRUGNAGO BORGES ASSUME 
COMPROMISSO COM A CELESC PÚBLICA

ELEIÇÕES 2022

Leandro é candidato a governador pelo PCO

O candidato a governador pelo Par-
tido da Causa Operária (PCO), Leandro 
Brugnago Borges, assinou a carta com-
promisso em defesa da Celesc Pública 
no mesmo dia que o candidato Gean 
Loureiro, na quarta-feira da semana 
passada.

Leandro afirmou que, para o PCO, "a 
participação da classe operária e do 
partido operário nas eleições é obriga-
tória como parte do desenvolvimento 
político das massas, que somente po-
dem superar o parlamentarismo burguês 
pela experiência prática. Neste sentido, 
a intervenção política independente nas 
eleições com um programa socialista e 
de luta por um governo próprio da clas-
se trabalhadora é imprescindível". 

O candidato também relatou que seu 
partido propõe a atuação unificada da 
classe trabalhadora para barrar qual-
quer tentativa de privatização da Ce-
lesc, as tentativas de privatização que 
já estão em andamento, bem como a 
reestatização de todas as empresas e 
serviços públicos privatizados, como a 
Eletrobras, através de mobilizações e 

greves. 
Durante a assinatura, Leandro tam-

bém afirmou que seu partido não se-
meia a ilusão de que "os problemas da 
classe trabalhadora, originados pelo 
capitalismo, possam ser resolvidos pelo 
voto, mas sim pela mobilização de clas-
se, com seus próprios meios de luta e 
pelo estabelecimento de um governo 
próprio da classe operária". 

Leandro é marceneiro e tem como can-
didato a vice-governador Jair Fernan-
des de Aguiar Ramos, do mesmo partido.

RALF ZIMMER É O OITAVO CANDIDATO A ASSINAR CARTA 
COMPROMISSO EM DEFESA DA CELESC PÚBLICA

ELEIÇÕES 2022

Candidato a governador assinou o documento na sede do Sinergia, em Florianópolis

Dos dez candidatos ao governo de Santa Catarina, oito já assina-
ram o compromisso de manutenção da Celesc Pública, se eleitos. 
Apenas Carlos Moisés (Republicanos), candidato à reeleição, e Odair 
Tramontin (Novo), não assinaram o documento. Ralf Guimarães Zim-
mer Júnior, do PROS, foi o oitavo candidato a assumir o compromis-
so, nesta terça-feira, dia 20, na sede do Sinergia, em Florianópolis.

Ralf se comprometeu, além de manter a Celesc Pública, a lutar pela 
aplicação do home office na empresa, seguindo o que já é aplicado em 
outras instituições públicas do estado, e a nomear servidores de carreira 
para funções estratégicas, se eleito. Além disso, sobre a divisão dos lu-
cros na empresa, também prometeu fazer a distribuição apenas a quem é 
servidor de carreira da companhia: "quem é comissionado, de fora, já foi 
agraciado ao ganhar um cargo que depende apenas da tinta da caneta do 
governador de estado de plantão. Não deve ter direito a lucro porque não 

fez por merecer". E questionou: "o que fez para merecer um cidadão que 
entra na Celesc com um canetaço do governador e passa a receber lucro 
do trabalho de quem está há 20 ou 30 anos na empresa? Não fez nada, 
então não deve merecer. Eu vou extinguir, se eleito governador, um cen-
tavo de lucro para comissionado de fora e garantir 50%, no mínimo, dos 
cargos comissionados, incluindo direção, para os servidores de carreira". 
Ralf concluiu: "a Celesc não é para enriquecer amiguinho do governador. 
A Celesc é para servir o catarinense e honrar o trabalho de quem está há 
20 ou 30 anos subindo em poste. É pra isso que a gente vai trabalhar."

A Intercel e o Conselheiro Eleito pelos trabalhadores seguem 
buscando todas as candidaturas ao governo do estado para que as-
sinem o compromisso de manutenção da Celesc Pública, se eleitos. 
O prazo final para os candidatos assinarem o documento encerra 
nesta segunda-feira, 26 de setembro.

CNE PROPÕE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EM DISSÍDIO COLETIVO DA PLR-2021
CGT ELETROSUL

TST notifica CGT Eletrosul sobre Reclamação Pré-Processual no ACT Específico 
O Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE) peticiona ao TST, nesta sema-

na, o pedido de audiência de conciliação no processo de dissídio coletivo de 
natureza econômica, que trata da PLR 2021. Na petição, são apresentados 
os argumentos para que o processo seja desmembrado em duas partes, de 
forma a possibilitar o adiantamento do pagamento da parte não controversa, 
sobre a qual os trabalhadores e trabalhadoras já entraram em acordo com 
a Eletrobras. Esta possibilidade havia sido levantada na mesa de mediação, 
ainda no ano passado. Desta forma, os sindicatos solicitam ao Tribunal que 
seja objeto de dissídio apenas a parcela controversa. 

Por outro lado, o CNE destaca a alteração nas condições objetivas, visto que a 
recusa da Eletrobras à proposta aceita pelos Sindicatos se deu sob o argumento 
de que eram as orientações da SEST. Ora, a gestão, agora privada, da Eletrobras, 
para pagar aos trabalhadores, segue diretrizes de órgãos do governo a quem não 
está mais submetida? Já no ACT, a empresa traz firmemente os pressupostos 
privados, para reduzir direitos e eliminar postos de trabalho. Muita incoerência, 
no entendimento das entidades sindicais. Assim, o CNE aguarda o pronuncia-
mento do TST para apresentar as  razões e destravar o processo de recebimento 

da PLR 2021, ainda que parcialmente, antes do julgamento final do dissídio.
Enquanto isso, no ACT Específico da CGT Eletrosul, sobre o qual pesa uma 

Reclamação Pré-Processual por parte dos sindicatos que compõem a Intersul, 
a Ministra Vice-Presidente do TST despachou dia 20/09/2022, para que a em-
presa seja notificada do referido processo. No despacho a Ministra esclareceu 
que "serão envidados esforços por parte desta Vice-Presidência, por meio de 
sua Juíza Auxiliar, a fim de iniciar e fomentar o diálogo, com a realização de 
reuniões de trabalho unilaterais e bilaterais". Nesse sentido, exortou as partes 
a terem boa vontade com tal procedimento, indicativa da efetiva disposição 
na busca da solução auto compositiva. Ainda segundo o despacho, o proce-
dimento será marcado pelos princípios que regem a mediação, quais sejam, a 
informalidade, a imparcialidade, a autonomia de vontade das partes, a busca 
do consenso, a boa-fé e a confidencialidade. E, para que esta última possa ser 
resguardada, ficam as partes cientes desde já que, salvo com a concordância 
expressa da parte adversa e da Vice-Presidência, o registro de áudio e/ou 
vídeo ou a divulgação do conteúdo das reuniões e audiências constituem atos 
incompatíveis com a lealdade e a boa-fé na sua participação.

TRABALHADORES APROVAM EM ASSEMBLEIAS PROPOSTA DE ACT E PLR
CELESC

Assemble ias  aconteceram nesta  quarta-fe ira,  21  de  se t embro,  em todo  o  es tado
Na terça-feira, 20 de setembro, a Intercel foi finalmente recebida pelo Presidente 

Cleicio Martins, no intuito de levar as demandas reprimidas e evitar uma iminente 
greve. Na conversa inicial, o tom de negativas ainda foi mantido, porém, após muita 
discussão, houve uma sinalização de conversa entre os diretores. Após uma pausa, 
nova reunião foi realizada, mas o presidente apostava que os sindicatos estariam 
preocupados apenas com a liberação de dirigentes sindicais, e que se a situação da 
redução de dirigentes fosse resolvida, a proposta pífia seria imediatamente aprova-
da. Ledo engano. Os sindicatos têm bandeiras de luta definidas em conjunto com 
os trabalhadores, e essas premissas não seriam abandonadas.

Até então, o indicativo era o encaminhamento de uma greve, o que é desgastan-
te para todos. Quando os dirigentes estavam prestes a se dirigir para suas bases, 

o presidente ligou e então pediu nova reunião, já tarde da noite de terça-feira, 
que resultou em uma proposta mais aderente a ser aprovada pelos trabalhadores.  
Além das cláusulas já informadas nos boletins da Intercel, foram oferecidos o rea-
juste salarial pelo IPCA integral, referente a 30 de setembro, data base da Celesc, a 
gratificação de 25 anos para os novos empregados, manutenção do mesmo quan-
titativo de dirigentes sindicais liberados, criação de um GT anuênio e gratificação 
de férias e o abono dos dias parados nas 3 últimas mobilizações. Para a PLR, a 
proposta melhorou também. As assembleias aconteceram na quarta-feira, 21 de 
setembro, em todo o estado, e aprovaram a proposta de ACT e o Acordo de PLR.   
Se você ainda não é sindicalizado(a), procure o sindicato da sua base e filie-se: a 
sua contribuição faz a luta ainda mais forte!
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