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Os trabalhadores da Celesc realizaram um grande ato de repúdio à ges-
tão da Celesc. Na última quinta-feira, dia 20, durante reunião do Conse-
lho de Administração, trabalhadores de todo o Estado mobilizaram-se e 
ocuparam a administração central para protestar contra os golpes nas re-
presentações e contra o projeto privatista da diretoria da Celesc. Mesmo 
com ameaças de corte de ponto, os celesquianos demonstraram coragem e 
disposição de luta para defender a Celesc Pública e seus direitos.

Na pauta do Conselho, um novo golpe buscava validar o entendimento 
da Comissão Eleitoral e eleger um diretor em um processo ilegal e ampla-
mente rejeitados pelos celesquianos, que não compareceram às urnas e 
não deram quórum na eleição realizada nos dias 05 e 06 de fevereiro. O 
golpe, apoiado pela Diretoria da Celesc que manifestou-se favoravelmente 
ao entendimento da Comissão, apesar de não ter homologado o resultado, 
era mais um atentado ao desejo democrático dos trabalhadores. A forte 
mobilização da categoria impediu que o Conselho apostasse no golpe, for-
çando a realização de uma nova eleição.

Infelizmente, apesar de não validar o golpe da Diretoria, o Conselho de 
Administração, com voto contrário do Representante dos Empregados, Le-
andro Nunes, decidiu apostar em um golpe dentro do golpe, modificando as 
regras da eleição para beneficiar os apoiados pela Diretoria.

Apesar do novo golpe, a manifestação da categoria deu início a um pro-
cesso de luta contra uma gestão autoritária, que aposta na propaganda 
para disfarçar os ataques aos trabalhadores. Em uma gestão manchada 
pelo conflito de interesse do Presidente, os trabalhadores demonstraram 
união e comprometimento para defender o patrimônio público. E foi só o 
começo: há, ainda, muita luta para 2020!

Trabalhadores ignoram ameaças da diretoria e realizam manifestações na sede da Celesc, na Assembleia Legislativa do Estado e no Tribunal de Contas do Estado
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INTERSUL E INTERCEL REPUDIAM 
ATAQUE ÀS INSTITUIÇÕES DA REPÚBLICA
Se confirmada, a convocação de ato pelo Presidente configura crime de responsabilidade

DEMOCRACIA

Em pleno carnaval declarações atribuídas ao presi-
dente da república, Jair Bolsonaro dão conta de que 
o mesmo tenha usado conta pessoal de whatsapp 
para fazer uma suposta convocação da população 
em um ato organizado por seus apoiadores contra 
os poderes constituídos na República Federativa do 
Brasil, ou seja, Poderes Legislativo (Congresso Na-
cional) e Poder Judiciário representado no protesto 
pelo Supremo Tribunal Federal.

Uma convocação desta natureza por parte de um 
Presidente da República, se comprovada, revelaria o 
quanto este se encontra distante de suas obrigações 
e definitivamente não está à altura do altíssimo car-
go que exerce, pois sequer reconhece o valor da or-
dem constitucional e ignora por completo o sentido 
fundamental da separação dos poderes.

Se comprovada a autoria das mensagens de Bol-
sonaro, o Presidente terá cometido crime de res-
ponsabilidade plenamente inserido e tipificado pela 

Constituição Federal, onde, segundo o Art. 85., são 
crimes de responsabilidade os atos do Presidente 
da República que atentem contra a Constituição Fe-
deral e, especialmente, contra "o livre exercício do 
Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério 
Público e dos Poderes constitucionais das unidades 
da Federação".

Para os Sindicatos e demais Entidades que 
compõem a Intersul, se confirmado, o fato é 
lamentável e inaceitável. Se não bastasse toda 
a luta política para defender as empresas e o 
patrimônio público brasileiro, defender os tra-
balhadores, seus empregos e seus direitos, as 
organizações sociais precisam ainda atenção 
redobrada para defender o Brasil contra as ati-
tudes de um Presidente que comete crime de 
responsabilidade ao atacar os princípios demo-
cráticos, transgredindo leis e tentando destruir 
a própria ordem constitucional.

APÓS AMEAÇA DE DIRETORA, 
APOSENTADOS ENTRAM NA LUTA

CATEGORIAS SE UNEM DEMONSTRANDO 
FORÇA DA LUTA DE CLASSES
Ataques à classe trabalhadora forjam união de categorias pelo Brasil

LUTA DE CLASSES

O cenário de ataques à clas-
se trabalhadora tem forjado a 
retomada dos atos conjuntos 
pelo Brasil. Assim como os 
trabalhadores eletricitários 
demonstraram apoio à greve 
dos petroleiros, suspensa após 
pedido de mediação, a Fede-
ração Única dos Petroleiros 
(FUP) já manifestou apoio à 
luta dos eletricitários contra 
a privatização da Eletrobras e 
em defesa dos direitos dos em-
pregados.

Mais do que notas de apoio, o 
cenário é de encampar a luta da 
classe trabalhadora e caminhar 
lado a lado. Nesta semana, cien-

tes das dificuldades que os ser-
vidores municipais de Joinville 
estão enfrentando na Campa-
nha Salarial 2020, petroleiros 
que retornavam de assembleia 

da categoria em Curitiba des-
viaram o percurso e atracaram 
em frente à Prefeitura, em so-
lidariedade aos trabalhadores 
que ocupam o local.

Quando afirmou que este se-
ria o pior ano da vida dos celes-
quianos, ameaçando impedir a 
entrada de um dirigente sindical 
aposentado na Celesc, a Direto-
ra da Gestão Coorporativa não 
imaginava o alcance da bravata, 
muito menos o repúdio de toda a 
categoria. A frase que se tornou, 
rapidamente, retrato de uma Di-
retoria que não respeita os tra-
balhadores e suas conquistas, 
repercutiu entre os companhei-
ros aposentados da Celesc, que 
deram suas vidas laborais para 
construir a Celesc que, hoje, é a 
melhor empresa do Brasil.

Isaltino Pedron, aposentado e 
ex-diretor do Sintevi clamou aos 
trabalhadores que continuassem 
a luta em defesa da Celesc Públi-
ca, dando um recado à Diretoria: 
À Diretora que ameaçou impedir a 
entrada dos aposentados eu digo 
que nós vamos estar na luta. Se 
precisar, nós vamos encher vários 
ônibus de aposentados e ocupar 

a Celesc. Não precisa nem que 
os empregados da ativa saiam de 
seus locais de trabalho. Nós va-
mos fazer a luta", afirmou.

Ao ameaçar os empregados, a 
Diretora inflamou a categoria à 
se unir e a se manifestar em defe-
sa das conquistas, que foram fei-
tas com a luta de várias gerações 
de celesquianos. Diante de quem 
não respeita a história, é preci-
so que todos os trabalhadores 
se unam para defender a Celesc 
e manter a construção de uma 
história coletiva na maior estatal 
catarinense.

SINDICATOS DA INTERCEL PROTOCOLAM DENÚNCIAS NA ALESC E NO TCE
Saindo do ato na Administração 

Central, os trabalhadores ocuparam 
a sessão da Assembleia Legislativa 
do Estado de Santa Catarina (Alesc), 
onde o Deputado Fabiano da Luz 
(PT) cedeu o tempo de tribuna para a 
Intercel. Representando os trabalha-
dores, o Presidente do Sindinorte e 
jornalista da Intercel, Paulo Guilher-
me Horn, denunciou aos Deputados 
o conflito de interesse do presidente 
da Celesc, Cleicio Poleto Martins e 
o ataque privatista a empresa. Horn 
denunciou os ataques e ameaças da 
diretoria aos trabalhadores e suas 
manifestações, expondo o vínculo 
trabalhista do presidente da em-
presa com a Engie Energia do Bra-
sil, questionando: "Se eu mantendo 
vínculo é porque tenho intenção de 
voltar. E daí volta, com todas as in-
formações estratégicas que vão be-
neficiar a concorrente em detrimen-
to da maior estatal catarinense, que 
é a melhor distribuidora de energia 
do país. Pior do que manter o víncu-
lo trabalhista com a concorrente, é o 
fato de que ele omitiu essa do Con-
selho de Administração." O dirigente 

sindical concluiu: "Como podemos 
acreditar que não tem nenhum pla-
nejamento quando os trabalhadores 
estão sendo ameaçados e atacados 
todos os dias e, apesar disso, apesar 
dessa diretoria, apesar desta gestão, 
ainda prestam um serviço de quali-
dade para ser a melhor distribuido-
ra de energia do país. Quem está de 
parabéns são os trabalhadores, que 
todos os dias estão lá, atendendo a 
sociedade catarinense, com qualida-
de, mas nós temos uma Diretoria que 
está dificultando os trabalhos, que 
está ameaçando a categoria, está 

atacando os direitos dos trabalha-
dores porque, fundamentalmente, o 
processo de privatização é esse".

A denúncia foi recebida pelo Pre-
sidente da Assembleia, Julio Garcia 
(PSD), que manifestou-se a favor da 
Celesc Pública. Da tribuna, a Depu-
tada Luciane Carminatti (PT) tam-
bém defendeu a empresa, lendo os 
cartazes de protesto levados pelos 
celesquianos. "Me chamou muita 
atenção os cartazes. E penso que os 
cartazes dizem tudo que eu gostaria 
de dizer e tudo que os trabalhado-
res gostariam de dizer se tivessem 

este microfone", afirmou. Estavam 
presentes, ainda, no plenário os de-
putados estaduais Rodrigo Minotto 
(PDT), Neodi Sareta (PT), Marlene 
Fengler (PSD), Valdir Cobalchini 
(MDB) e Ulisses Gabriel (PSD).

Ao término da sessão, os tra-
balhadores saíram em passeata 
até a sede do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) para protocola-
rem a denúncia ao presidente do 
órgão e ao Ministério Público de 
Contas (MPC), dando continuida-
de ao processo de defesa da Ce-
lesc Pública.
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Os sindicatos da Intercel e da Intersul manifestam pesar pelo 
falecimento do companheiro José Rigane, no dia 25 de fevereiro. 
Rigane era secretário geral da Federación de Trabajadores de la 
Energía de la República Argentina (FeTERA).

Difusor da concepção de energia como um bem social, Rigane 
lutou pela soberania e contra as privatizações em toda a América 
Latina, tendo, inclusive, participado de manifestações do Movi-
mento Unificado Contra as Privatizações - MUCAP, no Brasil, atu-
ando incisivamente durante o processo de privatização do Setor 
Elétrico, na década de 90.

Energia, soberania energética e soberania de classe eram seus 
princípios. 

COMPAÑERO JOSÉ RIGANE, ¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!

HASTA LA VICTORIA, SIEMPRE!


