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capivari de baixo - 03 de agosto de 2019



Os trabalhadores da Celesc de-
ram uma grande demonstração de 
união e força no dia 03 de Agos-
to. Reunidos em Capivari de Baixo 
para debater e unificar a pauta de 
reivindicações da categoria para 
o Acordo Coletivo de Trabalho 
2019/20, cerca de 500 celesquia-
nos de todas as regiões do Estado 
realizaram um grande ato político 
de defesa da Celesc Pública e dos 
direitos dos trabalhadores.

Presente no ato, o Deputado 
Estadual Fabiano da Luz, coorde-
nador da Frente Parlamentar em 
defesa das empresas públicas re-
afirmou o compromisso em defesa 
da Celesc: "mais do que uma sim-
ples sistematização, esta Assem-
bleia prova a força e o poder da or-
ganização coletivo. Nesse espaço, 
todos os temas de interesse dos 
trabalhadores serão discutidos. 
Nosso papel, com a Frente Parla-
mentar pelas empresas Públicas é 
unir, cada vez mais, as pautas co-
letivas", afirmou.

Ainda antes do debate das cláu-
sulas, o representante dos empre-
gados no Conselho de Adminis-
tração da Celesc, Leandro Nunes, 

conversou com os trabalhadores, 
lembrando da importância da luta 
pela manutenção da concessão e 
da necessidade de caminhar cole-
tivamente na defesa dos direitos 
dos trabalhadores.

Com mais de 4 horas de deba-
tes democráticos, os celesquianos 
unificaram a pauta de reivindica-
ções que será apresentada à Di-
retoria da Celesc para negociação 

do Acordo Coletivo de Trabalho. 
As cláusulas aprovadas pelos tra-
balhadores refletem os anseios da 
categoria por melhores condições 
de trabalho, saúde, segurança e 
vida, para continuar atendendo a 
sociedade catarinense com quali-
dade e responsabilidade.

A grande participação é, tam-
bém, uma demonstração de que 
os trabalhadores estão unidos 
e mobilizados, na busca por um 
ACT que respeite os direitos his-
tóricos da categoria e que avance 
nas conquistas coletivas. Ao lotar 
o auditório do Parque Ambiental 
Encantos do Sul, em Capivari de 
Baixo, a categoria deu um recado 
claro: a força dos trabalhadores 
vem da união de todos os eletri-
citários.

Para os sindicatos da Intercel, 
este ato é o primeiro indicativo de 
que a negociação do Acordo Cole-
tivo será mais um fator de união 
dos celesquianos, tão necessária 
em tempos de ataques aos traba-
lhadores brasileiros. É através da 
consciência coletiva e da união da 
categoria que os celesquianos re-
sistirão e avançarão neste ACT!

ASEMBLEIA ESTADUAL DOS TRABALHADORES DA CELESC
Em grande ato, trabalhadores unificam pauta de reivindicações para o Acordo Coletivo de Trabalho 2019/20

CELESC

"O celesquianos unificaram 
a pauta de reivindicações 
que será apresentada à 
Diretoria da Celesc para 
negociação do Acordo 

Coletivo de Trabalho. As 
cláusulas aprovadas pelos 
trabalhadores refletem os 
anseios da categoria por 
melhores condições de 

trabalho, saúde, segurança 
e vida, para continuar 
atendendo a sociedade 

catarinense com qualidade e 
responsabilidade"

ENTREGA DA PAUTA 
DE REIVINDICAÇÕES

Intercel fará entrega da pauta de 
reivindicações ao presidente da Celesc

No dia 1º de agosto, antes da Assembleia Es-
tadual, os dirigentes sindicais estiveram reuni-
dos com o presidente da empresa, Cleicio Po-
leto Martins, buscando a retomada do diálogo. 
A Intercel manifestou que a categoria espera 
da Diretoria da Celesc respeito aos direitos 
históricos e uma negociação que valorize os 
trabalhadores celesquianos. Com a pauta uni-
ficada, a Intercel entregará as reivindicações 
da categoria ao Presidente da Celesc no dia 13 
de agosto, em nova reunião.
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CONSELHEIROS DA ELETROBRAS ENVIAM 
CARTA A BOLSONARO

Representante dos Trabalhadores no CA da Eletrosul assina documento 
apontando os riscos da Privatização

ELETROBRAS

Após o Presidente Jair Bolsonaro autorizar na 
semana passada o aprofundamento dos estudos 
sobre o modelo de desestatização da Eletrobras, 
oito integrantes dos Conselhos de Administração 
de diversas empresas da Holding encaminharam 
correspondência ao Presidente da República, 
apontando os riscos da privatização. A carta foi 
assinada pelos Representantes dos Trabalhado-
res nos Conselhos, dentre eles, Deunézio Corne-
lian Júnior, conselheiro da Eletrosul eleito pelos 
empregados. O documento aponta riscos de de-
sabastecimento, alta de preços e até catástrofes 
relacionadas ao rompimento de barragens de usi-
nas - neste caso tomando por base as tragédias de 
Mariana e Brumadinho "causadas pela negligência" 
da gestão privada no ramo de mineração. Para os 
representantes dos trabalhadores, os ativos do 
grupo Eletrobras, especialmente nos segmentos 
de geração e transmissão de energia são "sensí-
veis" na perspectiva da soberania energética, da 
segurança nacional e do controle dos mercados. É 

por esta razão, citam os conselheiros, que em paí-
ses como os Estados Unidos, instalações como as 
da Eletrobras são controladas pelo Corpo de Enge-
nheiros do Exército. Do ponto de vista econômico, 
os conselheiros também chamam a atenção para o 
valor de R$ 12 bilhões que o governo inicialmente 
anunciou esperar com a possível privatização. Este 
valor é bem inferior aos investimentos do governo 
ao longo de mais de 60 anos que ultrapassam a 
casa dos R$ 400 bilhões. Na verdade a arrecada-
ção prevista com a possível privatização mal cobre 
os dividendos recolhidos pela União com base nos 
lucros das empresas nos últimos 15 anos. Além 
disso, apontam os conselheiros, as empresas vem 
se recuperando das perdas de receita causadas 
pela Medida Provisória 579 que em 2012 anteci-
pou a renovação das concessões. Além da carta ao 
Presidente da República, os conselheiros enviaram 
ofício ao Ministro de Minas e Energia, solicitando 
oportunidade de participar das discussões sobre 
eventual desestatização da Eletrobras.

INTERSUL SE REÚNE COM NOVO PRESIDENTE DA ELETROSUL
Sindicatos que compõem a Intersul cumprem seu papel na busca pelas boas relações institucionais

ELETROSUL

Dirigentes dos sindicatos que com-
põem a Intersul estiveram na manhã 
do dia 02/08 reunidos com o Presi-
dente da Eletrosul, Sr. Antonio Carlos 
Krieger, acompanhado do Diretor Ad-
ministrativo, Jorge Mendes e assesso-
res da DA e PRE. O encontro foi soli-
citado pela Intersul assim que a posse 
do novo Presidente foi anunciada pela 
empresa aos empregados. Os sindica-
listas foram externar ao Presidente 
as suas preocupações e apreensões 
do corpo funcional vivenciadas nes-
te momento em que importantes mu-
danças  estão ocorrendo no âmbito da 
empresa, que afetam as condições e 
as relações de trabalho. Como não po-
deria deixar de ser, um dos principais 
temas abordados foi o processo de 
incorporação da Eletrosul pela Cgtee. 
A coordenação da Intersul informou 
ao Presidente sobre a Representação 
dos sindicatos junto ao Ministério 
Público Federal solicitando análise 
do processo e eventual instauração 
de Ação Civil Pública questionando 
a forma de incorporação. A Intersul 
também aproveitou o momento para 
reforçar o pedido de informações pro-

tocolado na empresa, com base em 
decisão judicial proferida em Manda-
do de Segurança concedido em favor 
da Intersul. Outros temas igualmente 
importantes para os trabalhadores 
foram abordados rapidamente por se 
tratar de uma reunião de apresenta-
ções que durou cerca de 1 hora ape-
nas, devido a outros compromissos na 
agenda do Presidente. No entanto, os 
dirigentes sindicais manifestaram a 
disposição da Intersul, para a qual-
quer tempo, voltar a dialogar sobre 
todos os temas que são caros aos 
trabalhadores na expectativa de uma 
boa relação institucional com a Dire-
ção da Eletrosul. Por outro lado, os 
dirigentes da Intersul avaliaram como 
positiva as primeiras impressões cau-
sadas pela manifestação do Presiden-
te, já na abertura da reunião, quando 
se apresentou, fazendo um breve his-
tórico de sua carreira militar e suas 
qualificações para a função que passa 
a desempenhar. O Presidente afirmou 
que se dispôs a ocupar o cargo pondo 
a disposição suas experiências e co-
nhecimentos de gestão, no entanto, 
não veio para a Eletrosul com uma 

incumbência específica de promover 
a privatização, questão que na sua 
avaliação deve ser objeto de decisão 
que compete exclusivamente ao Con-
gresso Nacional. Outra boa impressão, 
causou também a afirmação do Pre-
sidente, de que reconhece e valoriza 
o serviço prestado pelas representa-
ções sindicais, na medida em que pro-

picia o debate e as melhores soluções 
para as questões que envolvem os 
trabalhadores e a própria sociedade 
em geral. A Intersul espera que estas 
impressões se confirmem e que as 
boas relações institucionais rendam 
frutos na defesa dos interesses de 
seus representados e do patrimônio 
público.

ELETRICITÁRIOS NA LUTA 
CONTRA PRIVATIZAÇÃO

Audiência Pública no Congresso e mediação 
do ACT preenchem agenda do CNE

ELETROBRAS

Integrantes da Intersul participaram esta semana de di-
versas atividades do Coletivo Nacional dos Eletricitários. 
Na agenda do CNE, reuniões com as Coordenações das 
Frentes Parlamentares em defesa das empresas do setor 
elétrico e a participação ativa de dirigentes sindicais na 
Audiência Pública realizada na Câmara dos Deputados 
no dia 06/08, tendo como tema central a Privatização da 
Eletrobras e os seus efeitos no uso múltiplo das águas. 
Além destes eventos, o CNE também esteve mais uma vez 
reunido com o Ministro do TST para conhecer os detalhes 
da proposta de Mediação para o ACT que ainda não está 
finalizada. Na quarta feira, até o fechamento desta edição 
do Linha Viva a reunião de avaliação da proposta pelo CNE 
ainda não havia sido concluída. Os encaminhamentos do 
CNE para o ACT deverão ser informados em boletins ainda 
esta semana. Os eletricitários precisam ficar atentos ao 
chamado dos sindicatos e firmes na luta!



Em grande ato, trabalhadores 
da Celesc unificam pauta de 
reivindicações para o Acordo 

Coletivo de Trabalho 2019/20


