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PRIMEIRA RODADA APENAS 
DEFINE CALENDÁRIO

CELESC

Negociação deve começar efetivamente dia 28/08
Os sindicatos que compõem a Intercel estiveram reunidos 
com a Diretoria da empresa para a primeira rodada de ne-
gociações do Acordo Coletivo de Trabalho 2012/2013. A 
reunião ocorreu na sede da empresa e definiu o calendá-
rio das reuniões de negociação.

As reuniões ocorrerão às terças e quintas, a partir do dia 
28/08, sempre pela manhã.

Segundo a diretoria da Celesc a idéia é reunir em blocos 
as cláusulas do ACT e negociar integralmente, retirando 
inclusive o texto da cláusula na mesa de negociação.

Os sindicatos que compõem a Intercel convocam os tra-
balhadores a ficarem atentos e acompanharem os des-
dobramentos da negociação, participando ativamente da 
construção de um acordo coletivo justo e bom para todos 
os trabalhadores.

Sabemos das dificuldades que nos serão impostas e que 
o desejo da categoria para o fechamento de um bom ACT 
passa pela reposição das perdas salariais com avanços 
em diversas cláusulas. 

Além disso, temas recorrentes nas negociações dos últi-
mos anos tendem à voltar a atacar a categoria, como a 
segregação de direitos.

Estaremos atentos e mobilizados em busca de um ACT 
justo e bom para todos!

Próximas rodadas
Na próxima semana teremos rodada de negociação nos dias 28/08, 
terça-feira e 30/08 quinta-feira.
Fique atento aos boletins da negociação e aos sites dos sindicatos da 
Intercel. 
Juntos em busca de um ACT justo e bom para todos!

Vamos 
à luta!
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A palavra “mas” é uma conjunção coordenada adversativa, utilizada, pelo que se lê 
nas boas gramáticas, em situações que indicam oposição, sentido contrário. Tem 
sido empregada, também, com muita insistência, por boa parte dos jornalistas, prin-
cipalmente os mais conhecidos colunistas e comentaristas de jornais e tevês – na-
cionais e regionais –, para turvar a realidade. Virou quase um mantra jornalístico. “A 
greve é um direito assegurado pela Constituição ao trabalhador brasileiro, mas…” 
não deveria prejudicar a população que necessita dos serviços da categoria, não 
deveria impedir o direito de ir e vir da população (muito comum quando ocorre no 
transporte coletivo); é justa, “mas” os alunos são os maiores prejudicados (e a culpa 
cai no colo do professor e nunca do prefeito, governador ou presidente). “Mas” a 
crise na Europa preocupa e não é hora de o governo brasileiro conceder reajuste de 
salário aos servidores. Esta a desculpa mais recente. Como se conclui, a greve é um 
direito do trabalhador, “mas” só poderá ser exercida se não ocasionar problema para 
ninguém, seja o empresário, seja o governo, seja o povo.
Mas a greve é um instrumento de pressão justamente pelos possíveis danos (finan-
ceiros) ou transtornos (à população e aos usuários dos serviços em questão) que é 
capaz de provocar. Infelizmente. Toda a tensão gerada, numa sociedade democrá-
tica e cidadã, deveria resultar em poder de pressão sobre os empregadores – priva-
dos ou públicos –, para que buscassem, o mais rápido possível, um acordo justo com 
os grevistas. “Mas”, com a ajuda determinante da mídia nacional, não é assim que 
ocorre. O ônus recai somente sobre o grevista.
A greve dos professores é justa, “mas” os governos e os municípios não têm como 
arcar com as despesas. A simples declaração de um presidente da República, de um 
governador ou de um prefeito é prova cabal dessa impossibilidade. Nenhum repórter 
se interessa em vasculhar os gastos do poder público, para conferir se existe mesmo 
essa impossibilidade.
Nenhum repórter parece se escandalizar quando o STJ determina que os servidores 
da Anvisa e do Ministério da Agricultura devem manter 70% do seu pessoal traba-
lhando. Mais um pouco e a Justiça brasileira há de determinar que, sim, podem 

fazer greve, “mas” que continuem trabalhando… Ninguém discute que a própria lei 
de greve da iniciativa privada – depois estendida para o serviço público, por falta de 
uma regulamentação específica – prevê apenas 30% dos trabalhadores atuando em 
serviços essenciais. Esta ilegalidade flagrante não interessa à mídia discutir. Como 
também não interessa abordar a inconstitucionalidade de transferir atividades ex-
clusivas do funcionalismo público federal para estados e municípios, como se fosse 
possível, de uma hora para outra, substituir profissionais com conhecimentos muito 
específicos sobre atividades em portos, aeroportos e fronteiras, sem pôr em risco a 
própria segurança da população.
Cabe aos trabalhadores lutar, sempre, para manter os direitos conquistados, entre 
eles, o poder de compra do salário, sob pena de vê-lo diminuir gradativamente, au-
mentando na outra ponta o “lucro” do empregador, seja ele governo ou iniciativa 
privada. No caso dos governos, dinheiro que geralmente é transferido, em boa parte, 
para a iniciativa privada, sob as mais variadas formas de concessões (empréstimos 
subsidiados, isenções fiscais etc.). Não precisa ser nenhum gênio em economia ou 
história para saber qual é o lado mais fraco nessa disputa e o quanto é legítimo lutar 
para mudar essa correlação de forças. E é exatamente nessa hora crucial que boa 
parte dos jornalistas, sobretudo colunistas e comentaristas, não têm dúvida em ficar 
do lado do mais forte. Basta sacar do bolso um “mas” e não contextualizar informa-
ções que seriam fundamentais para saber se determinado pleito pode ou não ser 
atendido. Geralmente, é um festival de clichês, afirmações não comprovadas, que 
vão se legitimando e influenciando a opinião pública pela simples repetição. Não 
importa que o número de servidores públicos federais se mantenha praticamente o 
mesmo há 20 anos, a mídia sempre vai alertar para o aumento dos gastos públicos, 
como se não houvesse nenhuma relação entre número de servidores, salários, ór-
gãos bem equipados e a qualidade no atendimento à população.
A forma mais comum de falsear a realidade é trabalhar com números absolutos. 
No caso recente da greve do serviço público federal, para citar um exemplo, diz o 
governo que, se fosse atender a tudo o que pedem os servidores, iria onerar o caixa 

do governo em cerca de R$ 92 bilhões. Números atirados a esmo, sem contextuali-
zações, sempre parecem eloquentes e induzem à conclusão da impossibilidade de 
estender o benefício aos trabalhadores.
No entanto, esses mesmos jornalistas, colunistas, comentaristas não ousam pergun-
tar para onde vai o dinheiro que o país produz, com o suor de todos os trabalhadores. 
Por que o governo abriu mão, desde 2008, de R$ 26 bilhões em impostos para a 
indústria automotiva? Que, por sua vez, enviou quase R$ 15 bilhões ao exterior, na 
forma de lucros e dividendos? O “fator previdenciário” retirou mais de R$ 21 bilhões 
dos trabalhadores. Quem mais se beneficia, há séculos, é justamente a elite econô-
mica e a classe política do país, que atuam em parceria. Se isso não fosse verdade, 
o Brasil não seria um dos países com a pior distribuição de renda do planeta.
Valores nominais, insisto, não explicam muita coisa. É preciso sempre comparar. 
Ao contrário do que diz a mídia, os gastos do governo federal com os servidores, 
em 2000, eram de 4,8% do Produto Interno Bruto (PIB). Doze anos depois, é menor 
ainda. A projeção é que feche o ano de 2012 em 4,15%. O país tem hoje pratica-
mente o mesmo número de servidores do início do governo FHC, e a população que 
demanda por serviços cresceu. E há um agravante: quase 50% deve se aposentar 
nos próximos dez anos. Como manter serviços de qualidade com órgãos sucateados 
e sem profissionais treinados e motivados para o exercício da função? Se isso vale 
para a iniciativa privada, deve valer também para a administração pública.
Somente em isenção fiscal, nos últimos dois anos, o país concedeu mais de R$ 150 
bilhões a pouco mais de uma dúzia de ramos industriais. E o cofre continua aberto, 
pois, nas palavras do próprio ministro da Fazenda Guido Mantega, “qualquer setor 
que estiver interessado na desoneração da folha, representado por sua entidade, 
deve entrar em contato conosco” (Agência Brasil). Tudo em nome de boas causas: 
a manutenção de empregos e o aumento da competitividade industrial. Sobre lucros 
que tornam o Brasil um dos campeões da desigualdade na distribuição de renda, 
nenhuma linha, nenhuma palavra. Porque por trás do discurso das “dificuldades” 
sempre está a transferência de renda dos trabalhadores para os empregadores.

O mito de que se gasta demais com os servidores públicos federais também não 
resiste à observação correta dos números. Quaisquer que sejam os valores apre-
sentados por quem tenta defender a tese de que o gasto é excessivo – diferente de 
se é bem aplicado, porque esta seria uma boa discussão –, não dá para se contrapor 
a uma evidência: a Receita Corrente Líquida, ou seja, o que o governo arrecada em 
impostos, comparado com o que o governo paga ao funcionalismo público federal, 
diminuiu de 56,2% em 1995 para 32,1% em 2011, conforme registra o Boletim Esta-
tístico de Pessoal do Ministério do Planejamento.
A mídia, que bate forte na greve do funcionalismo público federal – como é de praxe 
em greves de quaisquer trabalhadores –, não demonstra nenhum interesse em tra-
zer para a opinião pública do país o tema que é central para esclarecer um “rombo” 
nas finanças da União, que enriquece um grupo muito pequeno de investidores e 
amplia a desigualdade no país: a dívida pública, superior a R$ 2,1 bilhões por dia! 
Em 2011 foram destinados R$ 708 bilhões para a dívida pública que, aliás, nunca foi 
auditada, apesar de vários indícios de ilegalidades e ilegitimidades desde os anos 
70, conforme denuncia Maria Lúcia Fattorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida.
Para concluir: no Brasil, a greve é um direito do trabalhador, “mas” só pode ser exer-
cida se não vier a causar nenhum tipo de prejuízo ou problema a quem quer que 
seja. E tem sido cada vez mais regulamentada – favoravelmente ao capital – pelo 
Judiciário. Uma espécie de ditadura da democracia, com jurisprudência legal. Não é 
sem razão que, historicamente, quando a justiça não mereceu este nome, grandes 
avanços sociais foram feitos, inicialmente, à margem da legalidade.

MAS, ALGUNS JORNALISTAS…

SETOR ELÉTRICO

Debate sobre Federação Sul 
dos Urbanitários em fase final
Após várias reuniões envolvendo sindicatos de urbanitários dos es-
tados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Gran-
de do Sul a criação de uma Federação de Urbanitários está em 
fase final de discussão. 
Após as reuniões que retiraram uma proposta preliminar de criação 
da Federação sul, os sindicatos que participaram dos debates irão 
levar a proposta de adesão à entidade para debate com os traba-
lhadores de suas bases, que decidirão em regime de assembleia 
pela participação ou não na Federação.

CELESC

Intercel realiza oficina de negociação
Organizada pelos sindicatos que compõem 
a Intercel, ocorreu nos dias 21 e 22 de 
agosto, em Florianópolis a Oficina de Ne-
gociação. A oficina dá aos dirigentes sindi-
cais a oportunidade de simular estratégias 
de negociação, buscando a capacitação de 
todos para melhor representar a categoria 
nas negociações do Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT).
Além de qualificar os sindicalistas, a oficina 
de negociação auxilia no trabalho de reno-

vação dos quadros dos sindicatos sem per-
der a qualidade e seriedade na condução 
do acordo coletivo.
As atividades foram conduzidos pelo As-
sessor da Intercel, o economista do Die-
ese, Daniel dos Passos, que trabalhou as 
cláusulas do ACT da empresa com os sin-
dicalistas, utilizando dinâmicas que visam 
encenar e recriar as condições de uma ne-
gociação real para que ajustes possam ser 
feitos e estratégias traçadas.

Intercel debate projeto da 
Celesc Serviços

Celso Vicenzi é ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas de Santa Ca-
tarina, Prêmio Esso de Ciência e Tecnologia, com passagens por rádio, 
TV, jornal, revista e assessoria de imprensa. Lançou “Gol é Orgasmo”, 
com ilustrações de Paulo Caruso, editora Unisul. Assessora uma coo-
perativa de crédito (Sicoob), um sindicato (Sintrafesc), escreve humor 
no Jornal de Barreiros e no twitter @celso_vicenzi.

A pauta da reunião do Conselho de Administração de 09 de agosto, 
trouxe uma surpresa aos trabalhadores: a proposta de criação de 
uma subsidiária integral da Celesc Holding para efetuar serviços 
energéticos e de telecomunicações. Com o pouco tempo para a 
análise necessária em uma matéria de tamanha importância, o as-
sunto foi retirado de pauta, mas deve voltar à discussão na próxima 
reunião do Conselho de Administração, dia 20 de setembro.
O representante dos empregados no Conselho de Administração 
entrou em contato com os sindicatos da Intercel para apresentar e 
debater o assunto. Os sindicatos irão aprofundar a discussão com a 
Celesc, buscando inclusive informações de empresas semelhantes 
já criadas no setor. A discussão também será levada aos trabalha-
dores para que o processo seja democrático e transparente.

A Eletrosul a maior estatal do sul do País, vem surpreendendo seus empre-
gados a cada dia que passa, principalmente em se tratando de uma classe de 
funcionários, que em tempos passados eram considerados se não os mais 
importantes ou os mais bem pagos, mais grupo de pessoas de suma impor-
tância estratégica para a empresa, haja vista a necessidade de operar unida-
des nos mais longínquos pontos dos quatro estados do sul do pais, haja sol, 
haja chuva, seja dia ou noite, feriados fins de semana, natal, ano novo etc., 
estes trabalhadores estavam sempre atentos sempre à disposição para qual-
quer parada.
O que não se compreende e por mais que forçamos o nosso entendimen-
to não conseguimos alcançar é o reacionarismo, o espírito de vingança, que 
impera na área operacional, onde não é possível salvar um sequer, iniciando 
pela diretoria, até chegar à divisão de operação, onde se posta uma figura 
mesquinha e rancorosa, maquiavélicas em sua essência, que não mede esfor-
ço para atingir seus objetivos.
Não bastasse todo o trauma causado até o momento com a famigerada res-
truturação da operação, com toda a mentirada, apresentada para justificar a 
tal nova política de operação, e os dissabores, que ainda estão por vir, sabe-se 
lá até quando. Fomos surpreendidos com um pedido inusitado, extemporâ-
neo, ridículo e incompreensível do Chefe de divisão da operação, solicitando 
ao Jurídico, que o colocasse como preposto em todas as ações jurídicas que 
envolva operadores, em se tratando do mesmo estar revestido de poder hie-
rárquico sobre todos os operadores, não resta a menor dúvida que esta ati-
tude é assédio moral, com a deliberada intenção de intimidar os operadores.
No dia 10 de agosto tinha eu tinha uma audiência na 3ª vara do trabalho no 
fórum da capital, lá estava assentado à mesa do lado da empresa o Sr. Luiz 
Roberto como preposto da empresa, não vejo outra opção nesta atitude a não 
a de intimidar, de lesão moral ao direito Constitucional do cidadão, e como é 
de hábito retaliar os operadores que estiverem com processos ou como tes-
temunhas, haja vista o caso do último dia dez, quando havia dois operadores 
do centro de operação como testemunhas na referida audiência.  

Vide link do processo: http://consultas.trt12.jus.br/SAP1/ProcessoListar.do?p
localConexao=florianopolis&toten=&pnrProc=2642&pnrAno=2012&ativo=

Florisvaldo Gonçalves Pires

TRIBUNA LIVRE
ASSÉDIO MORAL NA ELETROSUL
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CULTURA

Fé em São Dimas
Na ilha, a situação nacional, como sempre, é acompanhada atentamente. E há repercussões interessantes, como o mais novo filho de 
Bilibiu da Misericórdia. Bilibiu está entradinho nos anos, mas continua, depois de uns vinte ou trinta filhos com esposas e raparigas 
diversas, em franca atividade procriativa. Contam-me que ele confessa aos amigos que quer parar. “Mas não posso, tenho mulher para 
atender, tenho responsabilidade”, diz ele. E, na terra que já deu ao mundo Edminoelsons, Crismátemos, Agalateias, Voshitonluizes, Ro-
sexcelsas, Widmarksons e tantos outros exemplos de criatividade onomástica, ele se destaca pela originalidade com que costuma batizar 
os filhos. Assim de cabeça, para citar apenas alguns, lembremos Compulsórimo José (pedreiro hoje em Salvador, assim chamado em 
alusão ao empréstimo compulsório), JKBrasílica (professora primária também
radicada em Salvador, cujo nome verdadeiro não tem essas três iniciais maiúsculas porque o escrivão bronqueou) e Raimundo Jango-
jânio (barraqueiro na feira de São Joaquim, igualmente radicado em Salvador, nome em clara homenagem aos dois presidentes).

Não nascia filho de Bilibiu já fazia algum tempo, mas agora vem mais um por aí. Hoje em dia, adivinhar o sexo da criança perdeu a 
graça, porque a mulher vai ao hospital, faz lá um exame que televisiona a barriga por dentro e volta sabendo se é homem ou mulher. 
E esse que vai nascer daqui a uns meses é homem, de maneira que Bilibiu não precisou esperar para encontrar um nome. Acha bonito 
o do ex-tesoureiro do PT e o menino deverá ser batizado como Dilúvio Soares. Dilúvio Soares da Abolição, depois de acrescentado o 
nome de família de Bilibiu. Houve quem quisesse dissuadi-lo, mas ele é mais teimoso do que cinco mulas e em breve poderemos contar 
com Dilúvio Soares entre nossos mais jovens conterrâneos, a ilha sempre na vanguarda.

Há outras repercussões aqui e ali. De fonte limpa, soube que Negão, dono do festejado Restaurante do Negão, no largo da Quitanda, 
está estudando um menu para a alta estação, em que o ponto alto vai ser uma esplêndida moquequinha de arraia, à altura do reno-
me gastronômico da casa. Até aí, nenhuma novidade, só que essa moqueca vai ser inteiramente de arraias pequenininhas, miudinhas 
mesmo, uma moqueca de arraia miúda. O nome dessa moqueca será “Moqueca da Cadeia”. É um belo lance mercadológico. O freguês 
entra, pede o cardápio e pergunta o que é moqueca da cadeia, ao que lhe respostam que se trata de uma moquequinha de arraia, e 
mais nada dizem até a chegada do prato. Vendo então aquelas arraias miudinhas, o freguês
inquirirá sobre a razão e aí, com um formoso sorriso nativo, a garçonete explicará que é moqueca da cadeia e na cadeia só entra arraia 
miúda, ele não sabia? Como todo prato do Negão, essa moqueca deverá ser magistral e, com certeza, se tornará o must do próximo 
verão, Negão é esperto. Tem também o Tira-gosto CPI (uma farta porção de bocas de siri), o Zé Polvinho
Brasileiro (polvo frito, com uma lula recheada de farofa por cima), o Pirão Político (feito com farinha do mesmo saco) e o Baiacu dos 
Outros, que ainda não sei bem como é, mas acho que é alguma coisa com o governo.

E quem pensar que Zecamunista está alheio a tudo não conhece a fibra do velho agitador. De fato, ele passou alguns dias ausente, mas 
estava em cidades bem maiores, defendendo um trocado no pôquer e aproveitando as horas vagas para organizar núcleos locais de seu 
Instituto Político de Corrupção Aplicada, com o que almeja, como acho que já contei aqui, “tirar da marginalidade milhões de corruptos 
hoje excluídos e sem oportunidade, pois, enquanto houver uma só vocação de corrupto sem ter onde corromper ou ser corrompida, 
não haverá uma verdadeira democracia no Brasil”. Diz ele que ficou muito animado com a receptividade dos prefeitos e vereadores 
contatados. “Todos são ladrões ou aspirantes”, disse ele. “Tenho de reconhecer que nosso país é fantástico, o potencial é incalculável”.

Mas o julgamento do mensalão o vem preocupando bastante. Num papo meio confessional, ele me disse que estava com medo de que 
houvesse condenações. Com que cara ia ficar, diante dos futuros alunos e professores do instituto, a quem garantira por A mais B que 
a carreira de corrupto não oferecia nenhum risco? Mais uma pedra nos obstáculos à Revolução. O passado não oferece razões para 

temer o pior, mas nunca se sabe.

- Bem, só me resta torcer. E também fiz uma promessa a São Dimas.

- Como é? Você o quê? São Dimas?

- O padroeiro dos ladrões, você não tem nada que estranhar. Ladrão também não é filho de 
Deus? Então tem direito a santo padroeiro. Esse São Dimas era de uma grande linhagem de 
ladrões, o pai dele ganhou o título de Princeps Latronum, do ramo desde o berço, bom santo, 

estou por dentro de tudo, conversei com o padre.

- Mas como é esse negócio de santo com você? Outro dia, você passou pela frente 
da igreja e tirou o chapéu. Tudo bem, você disse que era por educação. Mas fazer 
promessa a santo?

- Resolvi que também vou entrar na onda e ser pragmático, estou jogando em 
todas as frentes. Prometi ao santo que, se o pessoal do mensalão for absolvido, 
não só mando rezar uma novena para ele, como fecho a pizzaria de Tinho e 

mando servir pizza de graça a quem aparecer, do meio-dia à meia-noite, ali-
mentando os famintos e propagando o símbolo dos apadroados

dele.

- Mas, rapaz, quem diria, um comunista fazendo promessa a santo.

- Você não entende nada de alta política. Tem quem vá tomar a bênção a Dr. Maluf. Eu 
fui ao santo. Me considero em melhor colocação.

por João Ubaldo Ribeiro




