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DESDE 1988 AO LADO DOS TRABALHADORES

dos trabalhadores da Celesc
ASSEMBLEIA ESTADUAL

• Celesc Pública
• Manutenção do ACT
• Garantia de emprego

ACT 
2019/20

Preservar o meio ambiente é consciência
Preservar o ACT é sobrevivência

Trabalhadores de todas as Agências Regionais debaterão 
e unificarão a pauta de reivindicações da categoria para 
a negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 2019/20



Unir, resistir, lutar e conquistar. 
Quatro palavras que expressam a 
necessidade de organização dos 
trabalhadores na campanha de da-
ta-base 2019/20. Em um contexto 
político e econômico amplamente 
desfavorável para os trabalhadores 
em todo o Brasil, é a organização e 
mobilização da categoria que dará 
força à negociação do Acordo Cole-
tivo de Trabalho (ACT).

A primeira demonstração de união 
e força é a Assembleia Estadual dos 
trabalhadores da Celesc. Realizada 
pelos sindicatos que compõem a In-
tercel, a Assembleia unifica a pau-
ta de reivindicações, debatendo as 
propostas oriundas das assembleias 
regionais. Mais do que uma simples 
sistematização, a Assembleia mede 
a força da categoria em um momen-
to onde os ataques aos direitos dos 
trabalhadores estão acontecendo 
em com rapidez e violência. Por isso 
é de grande importância que os tra-

balhadores participem da Assem-
bleia Estadual, debatendo o ACT e 
deixando claro para a diretoria da 
Celesc e para o Governo do Estado 
que os celesquianos estão unidos 
e preparados 
para lutar em 
defesa dos di-
reitos históri-
cos da catego-
ria.

Será através 
desta luta uni-
ficada que os 
trabalhadores 
resistirão às 
tentativas de 
ataques à Ga-
rantia de Em-
prego, cláusula 
mais importante do Acordo Coletivo 
de Trabalho porque impede a per-
seguição política, dando aos celes-
quianos a tranquilidade necessária 
para trabalhar e atender a socieda-

de com qualidade,
É através da resistência que os 

celesquianos precisarão se unirem 
com os companheiros aposentados, 
defendendo o Plano de Saúde de 

ataques que 
surgem no ho-
rizonte. Mais 
do que núme-
ros e cifras, o 
Plano de Saúde 
dos eletricitá-
rios catarinen-
ses é uma con-
quista da união 
dos trabalha-
dores, que ga-
rante dignida-
de a quem com 
suor e trabalho 

construiu a Celesc Pública, exemplo 
para o setor elétrico nacional e or-
gulho dos catarinenses.

Mas a união da categoria pode 
superar a simples resistência. Com 

mobilização e companheirismo, os 
trabalhadores podem avançar rumo 
a conquistas de seus anseios. Uni-
dos, os trabalhadores podem rei-
vindicar melhores condições de 
trabalho, saúde, segurança e uma 
remuneração digna.

Todo o caminho a percorrer inicia 
na Assembleia Estadual. Por isso é 
preciso que a união já se materiali-
ze em uma ampla participação dos 
trabalhadores. É preciso debater, 
discutir e construir a luta conjunta 
dos celesquianos. Neste sábado, dia 
03 de Agosto, em Capivari de Bai-
xo, os trabalhadores da Celesc farão 
um grande ato político de defesa de 
seus direitos e de luta pela manu-
tenção da Celesc Pública.

Procure o sindicato da Intercel de 
sua base e participe. Este é o mo-
mento de tomar a responsabilidade 
em nossas mãos. Vamos juntos, unir, 
resistir e conquistar um ACT justo 
para todos!
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TST APRESENTA PROPOSTA DE 
MEDIAÇÃO NO DIA 31/07

CNE pede prorrogação do ACT por mais 15 dias para 
realização de assembleias

ELETROBRAS

No inicio desta semana o Vice 
Presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) comunicou ao Co-
letivo Nacional dos Eletricitários 
(CNE) que a manifestação com a 
proposta do TST 
para mediação do 
ACT seria apresen-
tada na quarta feria, 
31/07. A demora na 
apresentação desta 
proposta, na avalia-
ção dos sindicatos, 
se deve exclusiva-
mente às pressões 
do Governo Federal, 
que, por meio da 
SEST, solicitou ana-
lisar previamente a 
proposta. Ou seja, o 
Governo atua para 
interferir no pro-
cesso de mediação 
da negociação entre as partes. Im-
portante para os trabalhadores é 
que a prorrogação do acordo atual 
por mais 15 dias solicitada pelo CNE 
deve estar contida na manifestação 
do TST. Desta forma, as representa-
ções dos trabalhadores terão tempo 
de organizar e realizar as assem-

bleias para analisar a proposta e, só 
depois desta análise aprofundada, 
deliberar sobre os encaminhamen-
tos. O CNE espera que o TST possa 
agir com independência, sem a tute-

la da SEST e do Go-
verno Federal, pois 
o desfecho deste 
ACT2019 pode im-
pactar muito a vida 
dos trabalhadores 
e trabalhadoras da 
Eletrobras, espe-
cialmente no to-
cante às cláusulas 
que interferem na 
preservação dos 
empregos e na ma-
nutenção dos be-
nefícios. Portanto, 
é fundamental que 
todos se mante-
nham mobilizados, 

atentos aos encaminhamentos dos 
sindicatos, pois as assembleias a 
serem realizadas serão de suma 
importância para a categoria eletri-
citária. Até o fechamento desta edi-
ção do Jornal Linha Viva, a proposta 
do TST ainda não havia chegado ao 
Coletivo.
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ASSEMBLEIA ESTADUAL
03 DE AGOSTO - CAPIVARI DE BAIXO

SINDICATOS DA INTERSUL OBTEM 
MANDADO DE SEGURANÇA

Eletrosul terá que apresentar documentos e estudos sobre 
incorporação pela CGTEE

ELETROSUL

Com base na Lei de Acesso a Informação, a assessoria jurídica contratada pela 
Intersul obteve a concessão de Mandado de Segurança na Justiça Federal do Rio 
de Janeiro, para obrigar a Eletrobras e a Eletrosul a fornecer aos sindicatos todas 
as informações e documentações solicitadas sobre o processo de Reestruturação 
Societária da CGTEE formulado com base no parecer da DELOITTE. Os documentos 
já foram novamente requeridos por meio de oficio protocolado pelo Sinergia em 30 
de julho de 2019 dirigido ao novo Presidente da Eletrosul, recém empossado.

PAGAMENTO DA PLR 2018 
DEPENDE DE APROVAÇÃO DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CNE volta a cobrar definição da data de pagamento

ELETROBRAS

O Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE) tem intensificado as 
cobranças à Eletrobras para definição da data de pagamento da PLR 
2018. A expectativa é de que o pagamento aconteça em setembro, de-
pois da aprovação pelo Conselho de Administração da Holding. Apesar 
do momento de adversidades políticas e fraco desempenho econômico 
do país, o resultado das empresas do sistema Eletrobras foi o melhor 
dos últimos anos, em muito, graças ao bom desempenho e o alto com-
prometimento dos trabalhadores.

"Por isso é de grande 
importância que os 

trabalhadores participem 
da Assembleia Estadual, 

debatendo o ACT e deixando 
claro para a diretoria da 

Celesc e para o Governo do 
Estado que os celesquianos 

estão unidos e preparados para 
lutar em defesa dos direitos 

históricos da categoria"

INTERCEL BUSCA RETOMADA DE 
DIÁLOGO NA CELESC

Sindicatos se reúnem com Presidente da empresa nesta quinta-feira

CELESC

Os sindicatos que compõem a Intercel sempre tiveram uma atuação propositiva 
na defesa dos direitos dos trabalhadores e da manutenção da Celesc Pública. 
Respeitando o histórico das entidades sindicais e a luta dos celesquianos, os 
sindicatos da Intercel solicitaram uma reunião com o presidente da Celesc para 
a retomada do diálogo na empresa, buscando soluções conjuntas para a manu-
tenção da concessão e para os anseios dos trabalhadores, respeitando os direitos 
históricos da categoria e a condição pública da empresa. A reunião acontece nes-
ta quinta-feira, dia 01/08, na sede da Celesc, em Florianópolis.

"O CNE espera que 
o TST possa agir 

com independência, 
sem a tutela 
da SEST e do 

Governo Federal, 
pois o desfecho 
deste ACT2019 
pode impactar 

muito a vida dos 
trabalhadores e 

trabalhadoras da 
Eletrobras"



Tomou posse semana passada na Academia Argentina de Artes e Ci-
ências da Comunicação a historiadora Marli Cristina Scomazzon, que 
desde 1991 trabalha como jornalista no Sinergia onde é responsável 
pelas mídias eletrônica e impressa do sindicato.

Durante vários anos Cristina foi jornalista responsável pelo Jornal Li-
nha Viva, ajudando a construir a identidade da comunicação dos traba-
lhadores eletricitários.

A partir de agora ela é membro correspondente da entidade da Ar-
gentina, que foi fundada em 1971 em Buenos Aires com o propósito de 
fomentar o aperfeiçoamento técnico dos profissionais da comunicação. 
Integram a organização profissionais relacionados a 1) jornalismo escri-
to, oral, audiovisual e digital; 2) radio jornalistas; 3) profissionais da te-
levisão. 4) da publicidade 5) a relações públicas; 6) ligados ao mercado 
editorial de livros; 7) à educação, entre outros.

A AAACC conta com 40 membros permanentes e um número li-
mitado de membros correspondentes fora da Argentina, e apenas 
Marli no Brasil. 

A sessão pública do dia 18 de julho aconteceu em Buenos Ai-
res no Museu Mitre, antiga moradia do famoso político argentino. 
A nova correspondente ressaltou o valor da comunicação na for-
mação da sociedade e se comprometeu a trabalhar em conjunto 
com entidades do Brasil como o Instituto Histórico e Geográfico 
de Santa Catarina, do qual é também membro, no aperfeiçoamento 
profissional e desenvolvimento do espírito ético.

Marli agradece em especial ao Sinergia no qual trabalhou nos últimos 
28 anos onde muito aprendeu e onde exerceu com orgulho sua profis-
são. É formada em Jornalismo Impresso pela UFRGS e mestre em Enge-
nharia de Produção/Mídia/UFSC. Antes disto foi repórter e produtora 
nos jornais Zero Hora, O Estado, Diário Catarinense, Jornal de Santa Ca-
tarina, RBS TV, e fez trabalhos esporádicos nas revistas Veja, Visão, Isto 
É e jornais O Estado de São Paulo, Globo. Foi também correspondente 
da agência Focontexto em Nova Iorque entre 1982 e 1985.  Como histo-
riadora escreveu dois livros : A Caminho do Ouro e História Natural da 
Ilha de Santa Catarina. E está em fase final de execução um livro sobre 
a primeira viagem de circum-navegação de um navio brasileiro que levou 
a primeira missão diplomática brasileira à China.

Dias antes, ela recebeu também o título de membro honorário do Ins-
tituto Histórico de Juanicó, Uruguai.

EMPOSSADA

Jornalista do Sinergia toma posse 
em órgãos da Argentina e Uruguai


