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DESDE 1988 AO LADO DOS TRABALHADORES

ACT 2019/20
NEGOCIAÇÃO DO ACT 2019/20 COMEÇA 
COM BANDEIRA DE DEFESA DOS 
DIREITOS DO TRABALHADOR



Inicia nesta quinta-feira, dia 29, a negociação do 
Acordo Coletivo de Trabalho 2019/20 dos trabalhado-
res da Celesc. Envolta em uma grande expectativa, a 
negociação do Acordo Coletivo será marcada pela de-
fesa dos direitos dos trabalhadores.

Nestes dias anteriores à primeira rodada, a Diretoria 
da Celesc tem atacado os trabalhadores e suas repre-
sentação, demonstrando desrespeito com os trabalha-
dores e com suas conquistas históricas. O Presidente 
da empresa, Cleicio Poleto Martins, tem utilizado a 
comunicação interna da empresa para construir uma 
narrativa onde os direitos dos trabalhadores são res-
ponsáveis por todos os problemas na Celesc. Apontan-
do a artilharia para o Plano de Saúde, Cleicio acena 
com o ataque para os benefícios pós-emprego, conquis-
tados através de muita luta para os trabalhadores. Ao 
eleger os direitos da categoria como alvo, o Presidente 
desrespeita os celesquianos que tem feito sacrifícios 
para atingir as metas da concessão e  manter a em-
presa pública. Esta tentativa de criminalizar a luta  dos 
celesquianos e a conquista de direitos é uma tática co-
mum na visão privatista que tomou conta da diretoria 
da Celesc. Com este mesmo pensamento, a Diretora de 
Gestão, Claudine Anchite, tem sistematicamente ata-
cado as representações dos trabalhadores. A tática de 

atacar os sindicatos visa impedir que os trabalhadores 
tenham acesso à informação, diminuindo a capacidade 
de mobilização em defesa do ACT e da empresa públi-
ca. Ao afastar os sindicatos dos trabalhadores, impondo 
dificuldades e restrições ao acesso à locais de trabalho 
e ao correiro eletrônico, a Diretoria demonstra a visão 
privatista, originária das experiências do Presidente e 

da Diretoria de Gestão na Engie. No fim das contas, o 
objetivo é impedir a mobilização dos trabalhadores e 
dificultar a defesa dos direitos da categoria, avançando 
na retirada de direitos e tornando a Celesc ainda mais 
atrativa para uma privatização. Esse processo já iniciou 
com a redução das Agências Regionais e, com a utili-
zação das comunicações oficiais da Celesc, o Presiden-

te e a Diretora vendem uma imagem de eficiência que 
apenas aponta para a destruição do Acordo Coletivo de 
Trabalho e da Celesc Pública.

Além da batalha pela manutenção das conquistas 
históricas dos trabalhadores, este ACT trará uma 
grande disputa pela informação. A Diretoria tem se 
antecipado em lançar comunicados e informativos, 
apresentando uma propaganda enganosa. No último 
informe, a Diretoria afirma que utilizará seu corpo 
gerencial para desmobilizar os trabalhadores, jogan-
do a situação financeira da empresa para justificar 
cortes e ameaças. Afirmando que os gerentes terão 
que fazer uma conversa sobre o futuro da Celesc com 
os trabalhadores, a Diretoria deixa implícito que as 
chefias serão os porta-vozes do velho discurso que 
transforma conquistas em custos a serem cortados. 
Os trabalhadores têm sido responsáveis na busca pe-
las metas da concessão e não aceitarão nenhum corte 
de direito neste ACT.

  É preciso que os trabalhadores tenham consciên-
cia de que as informações dos sindicatos trazem a 
realidade da negociação, denunciando os ataques aos 
trabalhadores. É prática da Intercel a publicação nos 
e-mails corporativos, através da corrdenação, de bo-
letins detalhando as rodadas do ACT. 

Primeira rodada de negociação acontece nesta quinta-feira, na sede da Celesc, em Florianópolis
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REUNIÃO NO TST DEBATE 
PONTOS DO ACORDO COLETIVO
Acordo Coletivo de Trabalho é prorrogado até TST definir 
proposta de mediação

ELETROBRAS

A mediação do Acordo Coletivo de 
Trabalho 2019 dos trabalhadores 
da Eletrobras teve nova reunião re-
alizada nesta quaer-
ta-feira, dia 28. Con-
vocada pelo Tribunal 
Superior de Trabalho 
(TST) a reunião con-
tou com a partici-
pação do Coletivo 
Nacional dos Eletri-
citários (CNE) e com 
representantes da 
Eletrobras para deba-
ter alguns pontos do 
ACT antes que o Tribunal finalize 
uma proposta para que os traba-
lhadores avaliem em assembleias. 
Desta forma, o ACT 2018/19 será 
prorrogado por mais alguns dias, no 
aguarde pela proposta do TST.

 Até o fechamento desta edição a 
reunião não havia finalizado e, desta 
forma, as entidades sindicais comu-

nicarão o desfecho do 
encontro em boletins.

Além do ACT, a ne-
gociação da Parti-
cipação nos Lucros 
e Resultados (PLR) 
ainda está pendente. 
Os sindicatos ainda 
aguardam resposta 
do SESt sobre a nota 
técnica apresentada 
pela Eletrobras em 

relação a indicadores de 4 subsi-
diárias que supostamente estariam 
divergentes. A empresa informou 
que irá solucionar a questão para 
tentar viabilizar o pagamento ainda 
no mês de setembro.

"Além da batalha pela manutenção das 
conquistas históricas dos trabalhadores, 

este ACT trará uma grande disputa 
pela informação. A Diretoria tem se 
antecipado em lançar comunicados 
e informativos, apresentando uma 

propaganda enganosa"

ELEIÇÕES CELOS
ELEIÇÕES CELOS

NEGOCIAÇÃO DO ACT 2019/20 COMEÇA COM BANDEIRA DE 
DEFESA DOS DIREITOS DO TRABALHADOR

INTERSUL E APROSUL MANTÉM 
AÇÕES EM DEFESA DA ELETROSUL
Pedido de Tutela Cautelar de Urgência Pede Suspensão do 
Processo de Incorporação da Eletrosul pela CGTEE

ELETROSUL

Os sindicatos da Intersul buscam 
através de ação na Justiça Federal de 
Santa Catarina a suspensão do proces-
so de incorporação da Eletrosul pela 
CGTEE. Os advogados das entidades 
sindicais buscam um pedido de tute-
la cautelar de urgência, uma vez que 
a Eletrosul divulgou a convocação de 
Assembleia Geral de Acionistas para o 
dia 30, no intuito de aprovar o proces-
so de incorporação. A Intersul busca 
a suspensão do processo até que a 
sociedade conheça todos os aspectos, 
impactos e possíveis irregularidades 

da operação. Além desta ação, outra 
com o mesmo objetivo corre no Minis-
tério Público Federal. Desta forma, os 
sindicatos consideram precipitado o 
informativo da Eletrosul aos empre-
gados, dando como concluído o pro-
cesso de incorporação, transferência 
da administração e do plano de saúde 
autogerido para a Elos.

Os sindicatos permanecem na 
luta, tomando todas as medidas ca-
bíveis e possíveis na defesa do pa-
trimônio público e dos direitos dos 
trabalhadores.

Iniciou nesta segunda-feira, dia 26, a campanha para Conselho 
Deliberativo da Fundação Celos. Em um cenário onde os direitos 
conquistados pela categoria e administrados pela Celos estão ame-
açados pelo avanço da Diretoria da Celesc, a eleição para duas 
vagas no Conselho Deliberativo se torna um debate sobre a defesa 
dos direitos e da Celesc Pública. Ao longo do tempo, os sindicatos 
da Intercel tem organizado os trabalhadores para resistir aos perí-
odos de ataque, garantindo os direitos e conquistando benefícios 
para a vida toda. Além das negociações e mobilizações coletivas, os 
espaços representativos são fundamentais para barrar os ataques 
da empresa. Sendo assim, os sindicatos da Intercel apresentam, no-
vamente,  candidatos que unem a capacidade técnica com o com-
promisso político com os trabalhadores para defender os direitos 
dos celesquianos e suas famílias. Apoiamos os companheiros Ge-
raldo Prus e Bruno Anacleto, da Chapa 1, e o João Roberto Maciel 
e Alei Machado da Chapa 2.

Com duas vagas em disputa, é fundamental eleger as duas cha-
pas apoiadas pela Intercel e APCelesc, garantindo equilíbrio nos 
debates contra a Celesc dentro do Conselho. Perder qualquer uma 
das vagas é entregar para a Diretoria da Celesc um voto que pode 
atentar contra os nossos direitos.

em defesa da nossa Celos
UNIDOS

É fundamental que haja equilíbrio dentro do Conselho Deliberativo. No passado, 
já tivemos uma representação que acompanhava sistematicamente as decisões 
dos representantes da Celesc, prejudicando diretamente os participantes, uma vez 
que a Celesc enxerga a Celos apenas como despesa. Nossa candidatura busca 
consolidar o equilíbrio no Conselho, defendendo os direitos dos participantes, 
cobrando e fiscalizando os atos da Diretoria.

Equilíbrio na representação dos participantes2

É função do Conselho Deliberativo definir a política de investimentos dos planos 
que a Celos administra e isso significa mexer diretamente no benefício do parti-
cipante. A visão que temos da Celos é de que ela deve garantir boas condições 
de aposentadoria aos participantes. Por isso, defendemos que os investimentos e 
aplicações devem ser mais conservadores, estruturados de forma a minimizar os 
riscos com o dinheiro do participante. A Celos é a garantia de uma aposentadoria 
complementar que signifique um futuro tranquilo a todos.

Segurança nos investimentos e aplicações3

O plano de Saúde administrado pela Celos é uma grande conquista dos traba-
lhadores e benefício direto aos aposentados da Celesc. Entretanto, a Celesc tem 
se movimentado para diminuir a cobertura do plano, avançando contra os benefí-
cios dos trabalhadores. Em conjunto com os sindicatos da Intercel e a APCelesc, 
estaremos dentro do Conselho Deliberativo trabalhando na defesa das conquistas 
históricas dos participantes, cobrando, ainda, melhorias no atendimento.

Preservar conquistas e cobrar melhorias no Plano de Saúde4

Os participantes da Celos têm o direito de receber informações sobre a adminis-
tração dos benefícios e direitos garantidos pela fundação. Nosso compromisso é 
ampliar a transparência sobre os atos administrativos e previdenciários, trazendo a 
todos os participantes nosso trabalho de fiscalização dentro do Conselho Deliberati-
vo. Fortalecendo a transparência, também contribuiremos para uma Celos mais forte.

5 Trabalhar com transparência e responsabilidade

Manter a Celesc Pública é fundamental para a continuidade da Celos. A estatal é 
patrocinadora e é com ela que são negociados os direitos dos participantes. Defen-
demos a manutenção da representação da CELOS no Conselho de Administração da 
Celesc, fortalecendo a luta em defesa da empresa pública bem como dos interesses 
da Fundação e dos participantes perante a Patrocinadora.

Defender a manutenção da Celesc Pública1

CAMPANHA PROPOSITIVA CONTRA 
ATAQUES E MENTIRAS

Os dirigentes dos sindicatos da Intercel estão percorrendo 
os locais de trabalho junto aos candidatos, apresentando as 
propostas para um trabalho conjunto de respeito aos direitos 
dos trabalhadores. Infelizmente, este início de campanha já 
demonstrou que ela será permeada pelos ataques pessoais 
e pela central da boataria. Enquanto os candidatos da Inter-
cel apresentam compromissos, apoiadores de outras chapas 
recorem à baixaria, mentira e desinformação para atacar os 
candidatos e os dirigentes sindicais, demonstrando a falta de 
propostas concretas para a Fundação e a falta de caráter e 
ética no processo eleitoral.

As chapas 1 e 2, respeitando os participantes da fundação, 
continuarão a fazer o debate sério e propositivo, apresentando 
uma proposta de trabalho coletivo e unificado, em defesa dos 
direitos da categoria, da Celesc Pública e de uma Celos Forte!

"Convocada pelo 
Tribunal Superior 

de Trabalho (TST) a 
reunião contou com 
a participação do 

Coletivo Nacional dos 
Eletricitários (CNE) e 
com representantes 

da Eletrobras"

CHAPA 1 CHAPA 2



Até uns dois ou três meses atrás a equipe econômica do governo dizia que, se 
aprovada a destruição da previdência (PEC 06/2019) no Congresso, o crescimento 
econômico, e o emprego, voltariam como num passe de mágica. Diziam o mesmo, em 
2017, a respeito da contrarreforma trabalhista que liquidou direitos em escala in-
dustrial. Curiosamente, o discurso do governo e do “mercado”, mudou. Estão dizendo 
que, mesmo com o avanço das “reformas” a economia continuará patinando e não 
há perspectivas de recuperação no curto ou médio prazos. A previsão esperada do 
crescimento do PIB para este ano é 0,8% e para o ano que vem estão falando em 2%. 
É bom considerar que já são três anos com o PIB na casa do 1% (2017,2018,2019), 
após dois anos da mais grave recessão da história do Brasil. 

Não só não há recuperação a vista, como continua a destruição da economia, com 
muitas falências e uma piora dramática nas condições de emprego e renda dos tra-
balhadores. Cálculos de assessorias empresariais estão projetando que, mesmo que 
o PIB retorne ao patamar de antes da crise, em 2021, o 
PIB per capita só voltará a esse nível em 2023. Esta não é 
uma crise capitalista comum, ela decorre de um golpe que, 
para se legitimar, devastou deliberadamente setores fun-
damentais da economia brasileira, como o de construção 
pesada e o de óleo e gás. 

Para justificar a estagnação, que deveria acabar com as 
“reformas”, estão agora se reportando à aspectos que po-
derão provocar efeitos na economia no longo prazo, como 
simplificação tributária, qualificação da força de trabalho, 
e elevação do nível de investimentos. Alguns economis-
tas do chamado mercado estão dizendo que para o Brasil 
crescer, em face da crise mundial, o país terá que fazer 
“reformas mais severas”. 

O que esses economistas do grande capital não explicam é como, num país que 
apresentou crescimento zero no primeiro semestre, no qual a população está empo-
brecendo e o mercado interno está sendo esmagado, a economia irá retomar o cresci-
mento? É evidente que o arrocho previdenciário, que vem aí com a PEC 06/2019, irá 
piorar muito a situação dos brasileiros e da economia nacional como um todo. O mais 
grave é que o governo Bolsonaro está desmontando o sistema de seguridade social 
em um momento de risco de uma grave crise financeira mundial, talvez tão dramática 
quanto a de 2008. 

Temos observado a gravidade da crise Argentina, que dificilmente irá se resolver 
simplesmente através de um processo eleitoral isolado, pela simples vitória da oposi-

ção, sem amplo movimento de massas. As eleições não resolvem porque a crise eco-
nômica é muito grave. Além disso, as turbulências financeiras que temos verificado 
não se limitam à América do Sul. Por detrás das turbulências está a guerra comercial 
entre EUA e China, que é gravíssima em função do protagonismo das duas economias. 
Há fortes riscos de que o referido conflito se transforme em guerra cambial, o que 
levaria a consequências desastrosas para a economia mundial. A disputa pela hege-
monia mundial entre os dois países se desenrola em todos os campos: tecnológico, 
político, militar, econômico, e assim por diante. 

Esta nova disputa entre as duas potências já afeta uma economia mundial em de-
saceleração. Os analistas falam em risco de recessão na economia norte-americana 
e a economia chinesa vem desacelerando seu ritmo de crescimento, em função de 
alguns fatores, incluindo o próprio desgaste da batalha comercial com os EUA. Em 
meio a toda essa crise, o PIB da maior economia da Europa, a Alemanha, considerada 

um dos motores da economia mundial, recuou 0,1 ponto 
percentual no segundo trimestre do ano. Esse dado levanta 
a possibilidade de uma recessão no país, após uma década 
de crescimento praticamente contínuo. A queda nas ex-
portações, em função da crise mundial, foi o principal fator 
desencadeador do problema. 

Enquanto nuvens carregadas se formam no horizon-
te, ameaçando uma tempestade financeira que pode ser 
mais grave do que a de 2008, o Brasil toma medidas 
que piora substancialmente a vida dos trabalhadores, 
com dezenas de medidas que acabaram (ou reduziram), 
direitos sociais e trabalhistas, encaminhadas de forma 
sistemática. O Brasil sofre um verdadeiro colapso dos 

investimentos produtivos. O baixo nível de investimentos na construção civil, 
como máquinas e inovação tem poucos precedentes históricos na história do 
país. Em 2008, quando explodiu a crise mundial, em pleno epicentro do sistema 
capitalista, o Brasil soube enfrentar o tsunami com políticas anticíclicas de cres-
cimento, manutenção das políticas sociais, expansão do mercado consumidor 
interno (via salário mínimo e geração de empregos) e aumento dos investimentos 
públicos. Agora, perante a possibilidade de uma crise mais grave que a de 2008, 
o governo está desmantelando as estruturas econômicas e sociais, que poderiam 
enfrentar a crise, e ameaça encaminhar “reformas mais severas”. 

CRISE ECONÔMICA
E AS REFORMAS MAIS SEVERAS

Por José Álvaro Cardoso, economista.

O que esses economistas do 
grande capital não explicam é 

como, num país que apresentou 
crescimento zero no primeiro 

semestre, no qual a população está 
empobrecendo e o mercado interno 
está sendo esmagado, a economia 

irá retomar o crescimento?


