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Práticas antissindicais da Petrobras colocam em risco 
trabalhadores

PRIVATIZAÇÃO

GREVE DOS PETROLEIROS LUTA 
CONTRA PRIVATIZAÇÕES

Iniciada na noite de quarta-feira, 
16,  a greve nacional dos Petroleitos 
prossegue forte. Segundo informações 
da Federação Única dos Petroleiros 
(FUP), apesar das ações antissindicais 
da Petrobrás, que insiste em desrespei-
tar o direito de greve, com interditos 
proibitórios, cortes nas 
comunicações das pla-
taformas, cárcere priva-
do nas unidades,  entre 
outras arbitrariedades, 
os petroleiros seguem 
mobilizados. A adesão 
é de 90% a 100% nas 
unidades operacionais, 
com participação dos 
trabalhadores terceiri-
zados e também do ad-
ministrativo.

A FUP denuncia que 
a operação tem sido 
mantida na maioria das 
unidades do Sistema Pe-
trobrás por equipes de 
contingência da empresa, 
formadas por gerentes, 
supervisores e outros profissionais sem 
experiência nas tarefas de rotina das 
refinarias, plataformas e terminais, co-
locando em risco a segurança das equi-
pes e das próprias unidades. Na Bacia de 
Campos, já foram registrados vazamen-
tos nas plataformas PCE-1 e P-15. No 
Terminal de Paranaguá (PR), as equipes 
de contingência colocaram a segurança 

em risco durante bombeamento de GLP 
para a Repar.

Após realizarem marchas e manifesta-
ções contra o leilão de Libra ontem em 
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizon-
te, Curitiba, Natal, Salvador, Macaé, entre 
outras cidades do país, a FUP, junto com 

o MAB, CUT, CTB, CGTB e 
outras centrais sindicais 
e movimentos sociais 
voltaram a se manifestar 
nesta sexta. Com apoio 
do Sindipetro Unificado-
-SP, petroleiros e movi-
mentos sociais ocuparam 
pela manhã o prédio da 
Petrobrás, na Avenida 
Paulista, em São Paulo.

A FUP e seus sindi-
catos estão discutindo 
o tipo de manifestação 
que realizarão na segun-
da-feira, 21, data previs-
ta para o leilão de Libra. 
Um ato estratégico está 
sendo debatido pelos pe-
troleiros e será divulga-

do às vésperas do leilão. Os trabalhado-
res do Sistema Petrobrás, cuja história 
sempre foi de resistência às privatiza-
ções e luta incansável em defesa da 
soberania nacional, permanecerão em 
greve em todo o país para impedir que a 
maior reserva do pré-sal seja leiloada e 
fortalecer a luta da classe trabalhadora 
contra o PL 4330.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elé-
tri-ca de Florianópolis e Região – SINERGIA, no uso de suas atribuições 
le-gais e estatutárias, CONVOCA todos os associados da base territorial do 
Sindicato, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a reali-
zar-se no dia 17/02/2020 (segunda-feira), às 17h30 em primeira convo-
-cação, com o número regulamentar de presentes, e às 18h, em segunda e 
úl-tima convocação, com qualquer número de presentes, no auditório do 
SINERGIA, sito à Rua Lacerda Coutinho, nº. 149 – Centro – Florianópo-lis/
SC, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA: 

01 – Informes; 
02 – Prestação de contas 2019. 

Florianópolis, 10 de fevereiro de 2020.

José Carlos Dutra
Diretor de Finanças e Administração

Comissão eleitoral valida golpe, Diretoria aprova, mas não homologa e joga decisão para Conselho de Administração

CELESC

DE GOLPE EM GOLPE
O processo de golpe na eleição para Diretor Co-

mercial teve mais um capítulo nesta quarta-feira, dia 
12. Depois da campanha de mentiras e das pressões 
frustradas pela conscientização da categoria que 
rejeitou a eleição ilegal, não comparecendo às ur-
nas e invalidando o processo por falta de quórum, a 
Comissão Eleitoral tentou, novamente, desrespeitar 
o desejo democrático dos trabalhadores validando 
uma recurso do candidato Claudio Varella e conside-
rando-o eleito Diretor Comercial.

A Comissão Eleitoral, toda composta por indicados 
pela Diretoria da Celesc teve papel de tropa de cho-
que dos diretores no desprezo às regras, normas e ética 
nesta eleição. No apagar das luzes, buscou ainda dar 
sobrevida ao golpe, homologando um diretor com base 
em uma interpretação conveniente de uma lei que nem 
se aplica à Celesc, uma vez que a lei que define a es-
trutura administrativa da empresa (Lei 13.570/05) e 
garante o direito dos trabalhadores de elegerem o Di-
retor Comercial determina a responsabilidade de apro-
var as regras da eleição ao Conselho de Administração. 
Demonstrando o comprometimento com o projeto de 
golpe da Diretoria Colegiada, a Comissão desrespeitou 
os próprios limites de sua atuação, uma vez que é seu 
papel fazer cumprir as regras aprovadas pelo Conselho, 
que determinam o quórum mínimo de 50% dos empre-

gados para validação do processo eleitoral. No fim, foi 
traída pelos próprios diretores, que não homologaram 
a decisão. Entretanto, o vínculo golpista entre a Co-
missão e a Diretoria fica ainda mais claro quando o 
comunicado enviado pelos diretores aos trabalhadores 
afirma que apesar de concordar com a manifestação da 

Comissão validando o golpe, não homologaria a decisão 
pelo risco de nulidade do processo e encaminharia ao 
Conselho de Administração um novo regulamento para 
um novo processo eleitoral.

Mais do que tentar proteger aqueles que mentiram 
em seu nome, o comunicado da Diretoria aponta para 
mais uma tentativa de golpe: a validação da eleição no 

Conselho de Administração. Ao afirmar que entende 
que a interpretação da Comissão é válida, a Diretoria 
dá uma orientação aos conselheiros do Governo de que 
eles podem ir em frente com o golpe. E, de golpe em 
golpe, a gestão da empresa vai preparando os ataques 
aos trabalhadores e à Celesc Pública.

Desde o início deste processo os sindicatos da Inter-
cel tem denunciado o planejamento estruturado para 
a privatização da Celesc através do enfraquecimen-
to das representações eleitas pelos trabalhadores. 
Atacando as representações, a Diretoria busca minar 
a resistência para futuras batalhas, como o Acordo 
Coletivo de Trabalho, a Participação nos Lucros e Re-
sultados, a luta contra a terceirização e a segunda 
parte da reestruturação, que visa destruir de vez as 
Agências Regionais. É preciso reagir aos golpes, de-
monstrando a união dos celesquianos em defesa da 
empresa pública e dos direitos dos trabalhadores. A 
próxima reunião do Conselho de Administração, que 
será no dia 20 de fevereito, próxima quinta-feira, será 
realizada sob forte mobilização dos trabalhadores. Os 
sindicatos da Intercel estão percorrendo os locais de 
trabalho, convocando a categoria para a luta. Acom-
panhem os encaminhamentos dos sindicatos e vamos 
juntos em defesa do nosso lema: CELESC PÚBLICA, 
BOM PARA TODO MUNDO!

Reunião deve tratar de outros temas de interesse dos trabalhadores

ELETROBRAS

CNE ENTREGA PAUTA DE REINVINDICAÇÕES NA ELETROBRAS

Aprovada pelas assembleias que ocorreram em 
todo o Brasil na primeira quinzena de fevereiro, 
a Pauta de Reinvindicações com vistas ao Acor-
do Coletivo de Trabalho 2020/2022 foi entregue 
pelo Coletivo Nacional 
dos Eletricitários (CNE) 
em reunião com a Eletro-
bras ocorrida hoje no Rio 
de Janeiro. As principais 
bandeiras da campanha 
se referem à segurança 
e soberania energética 
em um momento de re-
tomada de privatizações. 
Além disso, os trabalha-
dores lutam por melho-
res condições de traba-
lho e pela manutenção 
das conquistas da categoria.

Além da entrega da pauta, os dirigentes sindicais 
buscam discutir outros temas de especial interes-
se dos trabalhadores, que desde a ultima reunião 
com representantes da gestão da Empresa realiza-

da em 28 de janeiro aguardam o posicionamento 
prometido pela Eletrobras. Entre os temas a serem 
abordados, estão o pedido do CNE para antecipa-
ção de parcela do 13º salário de  2020, a apresen-

tação da Eletrobras sobre 
o chamado Orçamento 
Base Zero (OZB), os estu-
dos de dimensionamento 
de quadro das empresas, e 
os desligamentos sem jus-
ta causa anunciados pela 
Eletrobras.  

A comissão paritária que 
discute com a Eletrobras a 
PLR 2019 e 2020 também 
se reúne com a empresa 
no dia de hoje. Até o fe-
chamento desta edição do 

LinhaViva, não haviam informações sobre o desdo-
bramento das duas reuniões, que ocorreram sem-
pre com a participação de dirigentes sindicais da 
Intersul. Acompanhe os boletins dos sindicatos e 
do CNE para maiores informações.

Trabalhadores sindicalizados são dispensados de 
apresentar carta de oposição

INTERSUL

ASSOCIADOS AOS SINDICATOS 
DA INTERSUL NÃO PAGARÃO 
COTA NEGOCIAL

 Cota Negocial foi introduzida no ACT 2019 pelo Ministro Vice-Pre-
sidente do TST, por ocasião do Processo de Mediação Pré-Processual, 
através da cláusula 42, aprovada nas assembleias e que estabeleceu 
a contribuição assistencial a ser descontada tanto dos associados 
como dos não associados às entidades sindicais signatárias do acordo 
coletivo. A clausula também prevê o direito de todos que desejarem 
se opor ao desconto mediante formalização ao sindicato respectivo. 
As assembleias dos sindicatos que compõem a Intersul deliberaram 
pela oposição automática de todos os associados aos sindicatos, 
restando somente aos não associados se manifestarem entregando 
suas cartas de oposição, caso desejarem se opor ao desconto. A de-
liberação decorre do entendimento de que os associados já contri-
buem regularmente com as mensalidades sindicais e o objetivo das 
contribuições assistenciais por ocasião da negociação é arrecadar a 
contribuição de não associados que igualmente são beneficiados pelo 
processo negocial e pelos acordos coletivos sem colaborar financei-
ramente com a manutenção e o fortalecimento das entidades que 
fazem a luta coletiva. Por esta razão, a Intersul, cumprindo determi-
nação das assembleias, encaminhará para a Eletrosul a lista de opo-
sições ao desconto da cota negocial de seus representados acrescida 
da lista de todos os associados às entidades que compõem a Intersul. 
A Intersul agradece aos trabalhadores sindicalizados pela confiança 
e a disposição de manter suas entidades representativas bem como 
agradece a colaboração dos seus representados não filiados que se 
abstiveram de apresentar carta de oposição ao desconto. Para os não 
filiados fica o apelo para que se filiem e passem a contribuir regu-
larmente para o fortalecimento da organização das entidades que se 
dispõem a fazer de fato a luta coletiva.

"Apesar das ações 
antissindicais da 

Petrobrás, que insiste 
em desrespeitar o 
direito de greve, 
com interditos 

proibitórios, cortes 
nas comunicações 
das plataformas, 
cárcere privado 
nas unidades,  
entre outras 

arbitrariedades, os 
petroleiros seguem 

mobilizados"
"Entre os temas a serem 

abordados, estão o pedido do CNE 
para antecipação de parcela do 13º 
salário de  2020, a apresentação 
da Eletrobras sobre o chamado 
Orçamento Base Zero (OZB), os 
estudos de dimensionamento 
de quadro das empresas, e os 

desligamentos sem justa causa 
anunciados pela Eletrobras"  

"Mais do que tentar proteger aqueles que 
mentiram em seu nome, o comunicado da 
Diretoria aponta para mais uma tentativa 

de golpe: a validação da eleição no 
Conselho de Administração. Ao afirmar que 
entende que a interpretação da Comissão 

é valida, a Diretoria dá uma orientação 
aos conselheiros do Governo de que eles 

podem ir em frente com o golpe"



NOS TEMPOS DE ESCURIDÃO

TAMBÉM HÁ DE SE CANTAR?

TAMBÉM HÁ DE SE CANTAR:

OS TEMPOS DE ESCURIDÃO

BRECHT

Com este lindo 
retrato Carvall 
nos lembra que 
há 122 anos nascia 
em Augsburg, na 
Alemanha, o genial 
dramaturgo, poeta, 
encenador e pensador 
Bertolt Brecht.


