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DESDE 1988 AO LADO DOS TRABALHADORES

ACT 2019/20 FOI UM RETRATO DA LUTA EM DEFESA DOS 
DIREITOS DOS TRABALHADORES

APROVADO



Quem compara o início desta negociação com o resul-
tado aprovado em assembleias, sabe que a grande luta 
foi de resistência diante dos ataques da Diretoria. Ga-
rantia de Emprego, Plano de Saúde, auxílio-alimentação, 
reajuste salarial, progressão do PCS, organização sindi-
cal e uma série de outros pontos garantidos pelo ACT 
foram duramente atacados. A estratégia 
da Diretoria parecia muito clara: enquan-
to o presidente da empresa se escondia 
de sua responsabilidade, a Diretora de 
Gestão personificava a instransigência e 
o ódio contra os trabalhadores na mesa 
de negociação. Para a Garantia de Em-
prego, a proposta era dar à esta adminis-
tração o poder de demitir indiscrimina-
damente trabalhadores. Na prática, um 
poder destes para quem já se mostrou in-
transigente e vingativo, seria o princípio 
de uma caça às bruxas na Celesc e a retomada da per-
seguição política institucionalizada. Aliás, esta propos-
ta demonstra como de técnica esta diretoria não tem 
nada: recorre aos mesmos mecanismos de perseguição 
e intimidação da "velha politica" que tanto critica. Para 
o Plano de Saúde, a proposta era impor a alteração do 
direito sem debate com os trabalhadores, imputando 
um aumento que inviabilizaria a proteção à saúde de 
muitos trabalhadores, principalmente os aposentados. 
Ou seja, além de ser antidemocrática, a proposta tratava 

aqueles que construíram a Celesc como descartáveis. A 
proposta para a organização dos sindicatos era a chave 
para "quebrar" a categoria e encaminhar a destruição 
dos direitos. Reduzindo de 17 para 6, a Diretoria buscava 
impedir o acesso dos trabalhadores ao sindicato. Como 
em um teatro do absurdo, a Diretora tentou inverter a 

pauta e não negociar as reivindicações 
da categoria, mas sim impor as retiradas 
de direitos. Desrespeitando a categoria, 
chegou a ameaçar abandonar a negocia-
ção. A administração encaminhou e-mail 
ameaçando os trabalhadores que decidi-
ram paralisar as atividades em repúdio 
às atitudes da Diretoria. A ameaça ape-
nas mobilizou ainda mais a categoria.

Foi com a união e a forte mobilização 
que os trabalhadores quebraram a in-
transigência da empresa, forçando avan-

ços na negociação. Com a rejeição de uma proposta que 
ainda atentava contra direitos fundamentais, a catego-
ria demonstrou, novamente, confiança nos sindicatos 
que realmente lutam em defesa dos trabalhadores. Ao 
final desta data-base, os celesquianos conseguiram de-
fender seus direitos de uma Diretoria que não respeita 
os trabalhadores. A negociação deste ano demonstra 
que, cada vez mais, é preciso união dos trabalhadores 
e fortalecimento dos sindicatos. Diretoria são passagei-
ras, mas a luta dos trabalhadores nunca termina.

Em assembleias realizadas pelos sindicatos da In-
tercel, os trabalhadores da Celesc aprovaram, nos 
portões da empresa, o Acordo Coletivo de Trabalho 
2019/20. A aprovação do Acordo fechou um proces-
so que escancarou a fúria da nova Diretoria da Ce-
lesc contra os direitos dos trabalhadores. Com uma 
visão privatista e elitista, a Diretoria passou todas 
as rodadas atacando a categoria e suas representa-
ções buscando impor na Celesc uma cultura indivi-
dualista. Com uma pauta de reivindicações enxuta 
e bastante responsável, os trabalhadores buscavam 
melhores condições de vida e de trabalho, que re-
fletissem o bom serviço prestado à sociedade, re-
conhecido pela própria população catarinense com 
prêmios nacionais e internacionais. Infelizmente, se 
os trabalhadores esperavam valorização, a única coi-
sa que receberam da Diretoria neste Acordo Coletivo 
foi desrespeito, ameaça e desdém.

Conduzida pela Diretora de Gestão, Claudine An-
chite, a negociação coletiva se transformou em um 
palanque de mentiras e em uma campo de batalha, 
onde a administração da empresa avançava para re-
talhar as conquistas dos trabalhadores e utilizava a 
comunicação interna como arma, tanto de desinfor-
mação quanto de intimidação. A cada nova rodada, 

a Diretoria mentia aos trabalhadores. Comunicados 
distorcidos, com meias-verdades tentavam induzir os 
trabalhadores a acreditarem que todos os problemas 
do mundo eram decorrentes de seus direitos. Que as 
conquistas de mais de 60 anos de negociações e mo-
bilizações não eram merecidas. A Diretoria chegou ao 
cúmulo de "orientar" os trabalhadores a compararem 
suas condições de trabalho com de outras pessoas, 
para que estes percebessem o quão privilegiados são 
por trabalharem em uma empresa benevolente. Ob-
viamente, o tiro sai pela culatra: esta postura apenas 
aumentou a indignação dos celesquianos com uma 
Diretoria que não compreende a empresa pública, 
seu papel e a importância dos trabalhadores.

Apesar de tentar convencer os trabalhadores de 
que direitos caem do céu, os celesquianos sabem que 
tudo aquilo que está no Acordo Coletivo é conquista, 
veio da luta. Nada nunca foi dado aos trabalhado-
res. Tudo aquilo que está no ACT veio da mobilização 
unificada entre a categoria e os sindicatos da Inter-
cel. Foram dias de paralisação, greves, negociações e 
resistência que construíram o histórico dos direitos 
dos eletricitários catarinenses. Por isso tratar o ACT 
como uma benevolência da empresa é desrespeitar 
todos aqueles que lutaram e os que ainda lutam para 

que os celesquianos sejam respeitados.
Em uma visão deturpada das relações capital x tra-

balho, a Diretoria da Celesc tentou impor um "Acor-
do Base Zero". Como se a negociação iniciasse sem 
considerar a história, como se a Celesc tivesse sido 

criada quando essa diretoria assumiu. Desde o início, 
não houve, realmente, uma negociação. A pauta de 
reivindicações, maior documento da coletividade não 
teve avanços. Nenhuma cláusula avançou. O que se 
viu, neste acordo, foi a resistência da categoria.

Desde o início das negociações, Diretoria atentou contra direitos dos celesquianos, apostando nas mentiras e na intimidação para desmobilizar a categoria
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"Foi com a 
união e a forte 

mobilização que 
os trabalhadores 

quebraram a 
intransigência da 
empresa, forçando 
avanços no ACT"
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PARTICIPANTES ELEGEM CHAPAS 
APOIADAS POR INTERCEL E APCELESC
Com direitos sob ataque, categoria elege quem sempre defendeu seus direitos

CELOS

Em eleição realizada no dia 19 de setembro, os participantes da Celos elegeram as duas chapas 
apoiadas pela Intercel e APCelesc para o Conselho Deliberativo da Fundação. A Chapa 1, composta 
por Geraldo Pruss e Bruno Anacleto, e a Chapa 2, composta por João Roberto Maciel e Alei Machado 
receberam o voto de confiança da categoria, superando as duas outras chapas inscritas no pleito. 
Em uma eleição marcada por ataques e mentiras e pela movimentação da Direção da empresa em 
apoio à oposição aos sindicatos, os trabalhadores demonstraram reconhecimento e confiança na-
queles que tem histórico de luta. Com a campanha sendo realizada ao mesmo tempo que o Acordo 
Coletivo de Trabalho dos celesquianos, a categoria identificou a tentativa articulada da direção da 
empresa de atacar os benefícios administrados pela Celos tanto no ACT quanto no Conselho da Ce-
los votando em defesa de seus direitos. Os sindicatos da Intercel reafirmam o compromisso com os 
participantes em construir coletivamente uma Celos cada vez mais forte.

RESISTÊNCIA, DO INÍCIO AO FIM
Negociação foi permeada por postura de total desrespeito com direitos da categoria

ACORDO FECHADO, APESAR DE VOCÊS
Empregados de carreira atentaram contra ACT e contra todos os celesquianos

O ACT foi fechado mantendo direitos históricos dos 
trabalhadores. Este resultado só foi possível porque a 
grande maioria dos celesquianos defendeu o Acordo 
Coletivo de Trabalho. Infelizmente, tiveram aqueles que 
durante todo o processo articularam a retirada de direi-
tos e o ataque aos trabalhadores e sindicatos. Para os 
sindicatos da Intercel, antes de qualquer cargo ocupado 
é preciso ter consciência de que todos são eletricitários, 
todos são trabalhadores e devem defender os direitos e 
a Celesc Pública. Em uma empresa pública, sujeita a in-
dicações políticas como as do atual Presidente, Diretora 
de Gestão e Diretor de Planejamento, ter empregados 
de carreira que ocupem diretorias é digno de comemo-
ração. Afinal, a Intercel sempe defendeu que a empresa 
tem um quadro de pessoal capacitado e que não seria 
necessário trazer de fora ninguém. Infelizmente, a histó-
ria atual demonstra que as indicações políticas também 
fazem com que alguns esqueçam suas origens e virem 
as costas aos companheiros. Hoje, ocupando cargos 
na Diretoria temos 4 trabalhadores de carreira, sendo 
um eleito e os demais indicados pelo governo do Es-
tado. Nesta negociação, enquanto ao diretor eleito era 
dificultada a participação nos debates sobre o ACT, os 
demais tomaram partido daqueles que buscavam a des-
truição da construção coletiva e de mais de 60 anos 
de conquistas através dos sindicatos. Os diretores Pa-
blo Cupani (Geração), Sandro Levandoski (Distribuição) 
e Fábio Valentim se tornaram a tropa de choque dos 

indicados políticos, pressionando pelo embate com a 
categoria. É preciso deixar registrado que, de todos, o 
papel mais vergonhoso foi o de Valentim, que a todo 
momento instigou a diretoria a não negociar e apostar 
no enfrentamento, o que poria em risco ainda mais as 
conquistas dos trabalhadores.

Apesar da triste realidade, a Intercel continuará de-
fendendo que os cargos de diretoria e presidente sejam 
ocupados por trabalhadores de carreira, na certeza de 
que a grande maioria dos celesquianos não assumirá 
o papel de atacar os companheiros para se segurar no 
cargo, trabalhando com dignidade para defender a Ce-
lesc Pública e a valorização dos empregados, verdadei-
ros construtores da grandeza da Celesc.

PROCESSO DE MEDIAÇÃO PRE-
PROCESSUAL DO ACT CHEGA AO FINAL
Proposta mediadora foi finalmente publicada pelo TST no dia 24/09

ELETROBRAS

Após 3 meses do Pedido de Mediação Pré-Pro-
cessual (PMPP) no Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), diversas reuniões bilaterais e unilaterais em 
que o Mediador ouviu as ponderações dos Repre-
sentantes da Eletrobras e do Coletivo Nacional dos 
Eletricitários (CNE), o Ministro Vice-Presidente do 
TST publicou a proposta de mediação do ACT2019, 
que finalmente poderá ser apreciada pelos trabalha-
dores nas assembleias. Segundo a determinação do 
TST a resposta dos trabalhadores sobre a aceitação 
ou rejeição da proposta de mediação deverá ser in-
formada pelo CNE ao TST até dia 04/10. Para isto, 
o CNE estabeleceu um calendário de assembleias 
que vai até o dia 02/10/2019, em tempo hábil para 
que, em caso de rejeição da proposta, seja possível 
encaminhar uma eventual greve, antes do término 
do prazo de prorrogação do ACT que se encerra dia 

04/10/2019. Caso a proposta mediadora seja recu-
sada, a greve é o passo seguinte e necessário para a 
urgente instauração do Dissidio Coletivo a ser julga-
do pelo TST, uma vez que estão esgotadas todas as 
possibilidades de negociação direta entre a Eletro-
bras e o CNE.

A exemplo da decisão de entrar com o pedido de 
mediação no TST, tomada a partir das assembleias 
realizadas em todo o Brasil no mês de junho, a 
aceitação ou a rejeição da proposta, assim como a 
deflagração da greve e o consequente julgamento 
do Dissidio Coletivo, será também uma decisão dos 
trabalhadores em assembleias. Os sindicatos da In-
tersul pedem que todos acompanhem os boletins, 
comunicados e convocações dos sindicatos, partici-
pem das assembleias para estas importantes delibe-
rações que definirão os rumos do ACT2019.

Unidos em defesa da nossa Celos

Fábio Valentim, Diretor de Regulação e Assuntos Jurícos foi defensor do ataque aos celesquianos

A união e mobilização dos trabalhadores junto aos sindicatos da Intercel foi determinante para a defesa dos direitos históricos diante de uma diretoria que não respeita os celesquianos



A misericórdia é o critério para entender o agir cristão. Ser cristão é 
“deixar de lado o ressentimento, a raiva, a violência e a vingança: não se 
ponha o sol sobre vossa ira (Ef 4, 26). Misericordiae Vultus, n. 9.

A notícia do assassinato brutal do Padre Kazimierz Wojno (Padre Casi-
miro), durante assalto a igreja na Asa Norte N. S. da Saúde 702 Brasília, na 
noite deste sábado (21/09/2019), com requintes de crueldade (foi espan-
cado, amarrado e estrangulado com um arame farpado enrolado no pes-
coço) horroriza, não só pelo ato em si que pode alcançar qualquer pessoa. 
Mas porque revela uma sociedade conturbada, angustiada pela crescente 
desigualdade que a deixa desorientada em suas referências éticas e na 
possibilidade de respostas confiáveis no exercício oficial do sistema de 
segurança e justiça, nos dias em curso, também promotora de práticas 
violentas e redutoras da dignidade humana, das quais nem crianças são 
poupadas.

A morte do padre Casimiro choca pelo contraste entre a sua vida de do-
ação à causa da misericórdia e da promoção da paz. O religioso havia cele-
brado uma missa no início da noite de sábado, às 18h30. Morreu no serviço 
de Deus e da partilha pastoral. Por isso, mais que deblaterar contra as 
causas de sua morte e de se deixar arrastar pelo ressentimento, pela raiva, 
pedindo mais violência e vingança, o infausto acontecimento nos convoca 
a refletir sobre o sentido de ser cristão em tempos tão conturbados.

Precisamos lembrar que a violência que permeia as condições agônicas 
dos tempos que estamos vivendo, sim exige de nós termos melhor com-
preensão de suas raízes, dos fatores que a induzem, da propagação que 
muitas vezes a espetacularizam, no plano institucional e no plano societal, 
não é só resultado de exercícios de forças bélicas, de ódios, desigualdades 
e intolerâncias, de injustiças, de corrupção dos costumes e das políticas 

públicas, mas é também consequência de fragilidades aninhadas em nos-
sos corações e em nosso modo de orientar a nossa ação no serviço da 
misericórdia.

Este trágico acontecimento pode ser um sacrifício para despertar em 
nós, cristãos e todos que tenham boa vontade, a lição do Monte: “Vocês 
ouviram o que foi dito aos seus antepassados: ‘Não matarás’, e ‘quem 
matar estará sujeito a julgamento’. Mas eu lhes digo que qualquer que se 
irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer quem 
disser a seu irmão: ‘Racá’ [“Você não vale nada”], será levado ao tribunal. 
E qualquer que disser: ‘Louco!’ [“idiota”], corre o risco de ir para o fogo do 
inferno” (Mt 5:21-22).

A perda do padre Casimiro, sob a condição de martírio, traz a nossa re-
flexão o ensinamento de Jesus para a legítima atitude contra a violência: 
“Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus” 
(Mt 5:9). Porque, como ensina Tiago (Ep.), precisamos plantar a justiça 
para criar a paz: “O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificado-
res!”.

A Comissão Justiça e Paz de Brasília, no seu mandato pastoral, se so-
lidariza com a família do padre Casimiro, com seus paroquianos, com a 
grande fraternidade que forma a nossa assembleia arquidiocesana. Res-
ponde a esse clamor que a sua morte lança para o labor da pacificação, na 
sociabilidade e na cordialidade, e se compromete mais ainda com a causa 
da misericórdia.

Padre Casimiro é semente, ele permanece entre nós, seu ministério, seus 
valores, seu serviço pastoral. Como semente renasce, frutifica como exem-
plo, nos ensina a ser cristãos em tempos conturbados.

SER CRISTÃO EM 
TEMPOS DE VIOLÊNCIA

"Por isso, mais que 
deblaterar contra as causas 
de sua morte e de se deixar 
arrastar pelo ressentimento, 

pela raiva, pedindo mais 
violência e vingança, o 

infausto acontecimento nos 
convoca a refletir sobre o 
sentido de ser cristão em 
tempos tão conturbados"


