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30 anos
DESDE 1988 AO LADO DOS TRABALHADORES

Modelo econômico e aumento da pobreza geram 
manifestações em toda a América Latina

DESIGUALDADE E REVOLTA



O plenário do Senado aprovou na última semana 
em segunda votação a reforma da Previdência do 
governo de Jair Bolsonaro (PSL), que deverá ser pro-
mulgada pelo Congresso Nacional em uma sessão 
especial, em novembro.

Para se aposentar, os trabalhadores terão de 
conseguir se manter empregados ou com renda 
suficiente para contribuir para o Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS), pelo menos até os 65 
anos de idade no caso dos homens e 62 no caso 
das mulheres e ainda terão de contribuir com alí-
quotas maiores. Além disso, a reforma acaba com 
a aposentadoria por tempo de contribuição e 
muda o cálculo que define o valor da aposenta-
doria. O INSS vai levar em consideração 60% da 
média geral de todas as contribuições, a partir de 
1994. Ou seja, entrarão no cálculo os menores va-
lores de contribuição o que reduzirá o valor do 
benefício. O valor da aposentadoria integral será 
pago somente se o homem contribuir por 40 anos 
e a mulher por 35 anos. No caso de viúvos e de-
pendentes, estes só vão receber 60% do valor da 
aposentadoria em caso de morte do trabalhador. 
Serão acrescidos 10% por cada dependente menor 

de 21 anos, não emancipado, até chegar aos 100% 
do valor do benefício.

A idade mínima de aposentadoria será imple-
mentada progressivamente. Haverá regras de 
transição e quem se encaixar em uma delas pode-
rá se aposentar antes da idade mínima, de 62 anos 
para mulher e 65 para homem. A idade mínima 
progressiva começará em 56 anos (mulheres) e 61 
anos (homens) e subirá seis meses por ano. Em 
2031, será de 62 anos (mulheres) e 65 anos (ho-
mens). Quem quer se aposentar com valor integral 
terá de pagar um pedágio de 50% para o tempo 
que falta para receber o benefício. A regra vale 
para quem está a dois anos de cumprir o tempo 
mínimo de contribuição que vale hoje (35 anos 
para homens e 30 anos para mulheres) Já quem 
tiver idade mínima de 57 anos (mulheres) e 60 
anos (homens) e quiser se aposentar com valor 
integral deverá contribuir com o dobro do tempo 
que falta para se aposentar - pedágio de 100%.

A reforma da previdência é parte de um grande 
golpe contra a povo brasileiro, que transforma a 
aposentadoria em um privilégio de poucos e não 
mais em um direito de todos.

Apenas um ano após comprar as atividades jornalís-
ticas da RBS em Santa Catarina, o grupo NSC anunciou 
o fechamento dos maiores jornais diários do Estado e 
o fechamento do parque gráfico responsável pela im-
pressão e distribuição no estado. Com um discurso de 
modernização, o que a NSC esconde é o impacto direto 
sobre a produção jornalística em um estado já domina-
do pelo monopólio. Com o fechamento do Diário Cata-
rinense, A Notícia e Jornal de Santa Catarina, o estado 
não tem nenhum jornal diário de grande circulação. 
Substituídos por revistas semanais de atualidades, as 
notícias factuais ficam relegadas ao portal na internet. 
A evolução é inevitável, dizem. Entretanto, travestida 
de modernidade, o que existe é a demissão imediata de 
26 jornalistas e de um número incalculável de trabalha-
dores responsáveis pela impressão e distribuição dos 
jornais. Indiretamente, mais demissões: entregadores de 
jornal chegaram a não distribuir a última edição em al-
gumas cidades, em protesto pelo corte abrupto.

Apesar das inevitáveis críticas à linha política dos ve-
ículos da NSC, o impacto de seu fechamento é muito 
ruim para o debate político. Porque, com o fechamento 
do parque gráfico, finda também uma parte da história 
do jornal Linha Viva. Editado desde 1988, o jornal dos 
eletricitários teve sua impressão e distribuição "casada" 
com o Diário Catarinense. Agora, procuramos outra casa 
para que nossas palavras cheguem às mãos de todos. 
Neste período de ajustes, o desafio é manter a distribui-
ção e o acesso dos trabalhadores às notícias.

Apesar das insistentes vozes que apontam o caminho 
da internet como o rumo natural do jornal dos eletricitá-
rios, a Intercel continuará a editar, imprimir e distribuir 
o Linha Viva aos trabalhadores eletricitários. Jornal é 
um instrumento político onde, mais do que contar a his-
tória e guardar a memória das lutas dos trabalhadores, 
nós fazemos a disputa ideológica. Jornalismo sempre 
teve lado. E o Linha Viva continuará ao lado - e nas 
mãos - dos trabalhadores. LV

Aprovada no Congresso, reforma transforma aposentadoria em privilégio
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JORNAL IMPRESSO E PRESENTE SEMPRE
Como o fechamento dos maiores jornais diários de Santa Catarina impacta o LV

LINHA VIVA ELETRICITÁRIOS FIRMES NA LUTA 
CONTRA AS PRIVATIZAÇÕES
Centrais sindicais e movimentos sociais se unem em atos para defender a soberania

ELETROBRAS

Em Brasilia-DF, dia 30/10, um ato reuniu caravanas de vários Estados, principalmente de Goiás e do entorno 
de Brasília. Petroleiros, bancários, professores, metalúrgicos, Urbanitários, trabalhadores e trabalhadoras dos 
Correios, servidores públicos, terceirizados e de várias outras categorias profissionais, inclusive desempregados 
ocuparam a esplanada dos Ministérios para protestar e conscientizar o população de que a venda das estatais 
não afeta somente uma categoria, mas todo o povo brasileiro, que vai sofrer com  aumentos nos preços da água, 
luz, gás, gasolina e na piora do atendimento. O ato foi convocado em conjunto pelas centrais sindicais CUT, CTB, 
Força Sindical, UGT, CSB e Intersindical e as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. As palavras de ordem 
foram em defesa da Soberania, Direitos e Empregos e contra a política econômica neoliberal do governo de Jair 
Bolsonaro (PSL) que só retira direitos trabalhistas e coloca em risco o patrimônio público, ao vender as estatais 
a preço de banana para empresas estrangeiras. Já no dia 31/10, em Goiânia, foi lançada mais uma Frente Par-
lamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional, em audiência Pública na Assembleia Legislativa, a exemplo 
do que já ocorreu aqui no Estado de Santa Catarina, onde a Frente foi lançada na ALESC dia 14/10. Os eletri-
citários participam ativamente do lançamento destas Frentes, se juntando a diversas categorias, movimentos 
sociais e demais agentes políticos para resistir aos ataques do Governo Bolsonaro e evitar que o país entre em 
convulsão social, como a que se vê no Chile, Equador, e outros países onde o liberalismo econômico praticado 
só trouxe prejuízos à população mais pobre, aprofundando a desigualdade e desintegrando a capacidade do 
Estado de cumprir seu papel social. Dirigentes sindicais da Intersul e do Coletivo Nacional dos Eletricitários 
participaram destas atividades, além de se reunirem em Brasilia dia 31, em Plenária do CNE, para avaliação da 
Campanha Salarial e encaminhamentos para continuidade da campanha contra a privatização da Eletrobras.

Nas últimas semanas uma série 
de protestos movimentou a Amé-
rica Latina. Tomado por uma onda 
conservadora e neoliberal, o conti-
nente parecia destinado a retomar 
um triste história de exploaração e 
subserviência às grandes pontências 
do capital. Mas o povo latino ameri-
cano demonstrou que não aceitará 
calado os ataques neoliberais. A re-
volta no Equador foi responsável por 
demonstrar o início da 

Entretanto, é para o Chile que 
devemos olhar com esperanças. Re-
centemente, um reajuste nas tarifas 
de metrô serviu de estopim para 
manifestações populares. Tido como 
exemplo de modelo econômico pela 
direita latino americana, o Chile é um 
dos mais desiguais países da Améri-
ca Latina. Laboratório do neolibera-
lismo que dominou o continente du-
rante a década de 90, o país andino 
privatizou, durante a ditadura san-
grenta de Augusto Pinochet, diver-
sos serviços públicos, como saúde e 
educação. Além disso, o sistema pre-
videnciário que traz a perversa lógica 
da capitalização - defendida pelo Go-
verno Bolsonaro como exemplo para 
o Brasil - deixou uma população de 
aposentados miseráveis, explodindo 

as taxas de sucidio entre os idosos. 
O reajuste das tarifas foi apenas o 
início de manifestações contra um 
modelo econômico que aprofunda a 
desigualdade. Em um momento his-
tórico, os chilenos tomaram as ruas 
com a bandeira do povo Mapuche em 
punho - etnia indígena que mais re-
sistiu à invasão dos espanhóis - de-
monstravam que é preciso olhar para 
as necessidades do povo, e não para 
o dinheiro.

Além de Chile e Equador, outro 
exemplo é o da Argentina, que re-
jeitou nas urnas a continuidade do 
projeto neoliberal de Maurício Macri. 

Após implementar as políticas neoli-
berais, cortar subsídios e recorrer ao 
FMI, jogando a população na pobre-
za absoluta, Macri foi derrotado por 
uma coalização de esquerda.

O despertar da América Latina é 
exemplo para o Brasil, onde o bolso-
narismo vai destruindo as conquistas 
sociais e economicas do povo brasi-
leiro. Da mesma forma que na déca-
da de 90, o neoliberalismo aprofun-
da a desigualdade com um discurso 
mentiroso. Resta ao Brasil se inspirar 
nos companheiros latino americanos 
e tomar de volta o poder popular e o 
caminho da solidariedade.

Exemplo dos conservadores, Chile se revolta contra políticas neoliberais

NEOLIBERALISMO

DESIGUALDADE E REVOLTA O GOLPE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
GOLPE

ESTATUTO SOCIAL DA CELESC É 
APROVADO NA ALESC
Mobilização da Intercel e do Conselheiro garante aprovação com Deputados Estaduais

CELESC

Os deputados estaduais catarinenses aprovaram nesta terça-feira, dia 29, o novo Estatuto Social da 
Celesc. Em sessão ordinária realizada na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc), as 
adequações à lei das estatais foram debatidas e aprovadas, resguardando o caráter público e papel fun-
damental da Celesc no desenvolvimento social e econômico de Santa Catarina. A aprovação do Estatuto é 
resultado do trabalho em conjunto do Representante dos Empregados no Conselho de Administração, Le-
andro Nunes, com os sindicatos da Intercel, que identificaram problemas na primeira proposta enviada pelo 
Governo e, com apoio do Deputado Fabiano da Luz e em contato com os deputados estaduais conseguiram 
alterar a proposta, resguardando o debate consensado no Conselho de Administração da empresa.

TRABALHADORES DA ENGIE AGUARDAM 
PROSSEGUIMENTO DAS NEGOCIAÇÕES
Intersul busca vencer intransigência com argumentações e disposição para o diálogo

ENGIE

Nas primeiras  rodadas de negociação do ACT 2019/20, realizadas durante o mês de outubro entre os 
representantes da ENGIE e dos Sindicatos da Intersul, a Empresa se mostrou intransigente negando todas 
as cláusulas sociais da pauta de reinvindicações apresentada e não querendo avançar na proposta eco-
nômica, no primeiro momento. Mas, a partir da apresentação das razões e argumentações dos dirigentes 
da Intersul, a Empresa se comprometeu em mesa, a reanalisar as cláusulas e apresentar respostas para 
algumas das reivindicações na próxima reunião de negociação, prevista para dia 07/11. Apesar de ter fica-
do claro, na exposição dos dirigentes da Intersul, que a correção das faixas salariais (tabela) do PCR pelos 
mesmos índices aplicados aos salários é uma questão fundamental para fechamento do ACT deste ano, a 
empresa tem mantido sua posição inflexível e contrária ao anseio dos/as empregados/as que veem suas 
carreiras sendo “achatadas” nas últimas duas datas base em função da não correção das faixas. O enten-
dimento da ENGIE tem sido explicitado com veemência por seus representantes na mesa de negociação.

Em relação à Pauta da ENGIE os dirigentes sindicais apresentaram resposta a algumas das reivindica-
ções e informaram que estão analisando outras e seus reflexos no ACT. Em especial, no que diz respeito 
à proposta de mudança do atual regime de turno para a jornada de 6 horas, a Intersul formalizou no dia 
24/10 a posição apresentada em mesa, de que a atual clausula relativa a sistemática de turno de reveza-
mento seja renovada na íntegra e que a negociação do tema se dê em separado no decorrer da vigência 
do novo ACT onde poderão ser discutidas sem nenhum açodamento as alternativas que possam atender 
os interesses manifestados pela Empresa, bem como dos empregados abrangidos pela clausula. Novos 
desdobramentos e informações sobre a negociação do ACT 2019/20 dos trabalhadores da ENGIE nas 
próximas edições, após a reunião de negociação do dia 07/11.



LANÇADA 
A 10ª 
EDIÇÃO DO 
CONCURSO 
LITERÁRIO
Com o objetivo de promover o intercâmbio cultural e estimular a criação literária, o Sindicato dos Eletricitários de Florianópolis (Siner-

gia) está lançando o 10º CONCURSO LITERÁRIO para trabalhos nos gêneros Conto e Poesia. O concurso tem abrangência estadual, e é 
aberto a todos os catarinenses residentes ou não no estado de SC, e a não catarinenses residentes no estado. Os participantes poderão 
apresentar até 3 textos inéditos (não publicados em livro) em cada gênero. A temática do concurso é livre e a premiação aos autores 
classificados é a publicação dos trabalhos em livro, além de 15 exemplares do mesmo. A obra, contendo 15 contos e 30 poesias, é enviada 
para todas as bibliotecas públicas do Estado de Santa Catarina, e para diversas entidades culturais do estado e do país.

O primeiro concurso aconteceu em 1992. Vários dos classificados no concurso, nas nove edições anteriores, atuam hoje na área da 
literatura, produzindo e publicando em outros espaços. O Concurso Literário Conto e Poesia é uma referência para o público e produtores 
da literatura catarinense, e tem sido um espaço de experiência e afirmação da qualidade dos escritores selecionados.

As inscrições para o concurso podem ser realizadas de duas maneiras, através do formulário on-line ou por carta, até o dia 16 de 
dezembro de 2019. Se você quer  fazer a inscrição por carta, faça o download do regulamento e da ficha de inscrição. Neste caso, os 
trabalhos poderão ser entregues diretamente na sede do sindicato ou enviados pelo correio, valendo a data do carimbo como prazo final 
da inscrição. A inscrição on-line pode ser feita no site www.sinergia.org.br.

A seleção será realizada até o mês de abril de 2020. Participe!

APOIO CULTURAL

Associação dos Aposentados e Pensionistas da Celesc
Associação dos Aposentados e Pensionistas da Eletrosul
Fundação CELOS
Associação dos Profissionias da Celesc
Livraria Livros & Livros
Intersindical dos Eletricitários de SC
Intersindical dos Eletricitários do Sul do Brasil

Mais informações em +55 48 3879-3011


