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30 anos
DESDE 1988 AO LADO DOS TRABALHADORES

MENTIRA

GOVERNO ARTICULA GOLPE CONTRA 
DIRETOR E CONSELHEIRO ELEITOS
Tentativa de 
reduzir mandatos é 
mais um ataque da 
Diretoria que visa 
facilitar a entrega 
da Celesc à EDP

CELESC

Após prometer, em campanha, 
que era contra privatização 

da Eletrobras , Bolsonaro 
encaminha venda da estatal



Demonstrando, mais uma vez, desrespeito 
com os direitos dos trabalhadores da Celesc, o 
Presidente da empresa, Cleicio Poleto Martins, 
articula um golpe contra as representações 
eleitas pelos empregados para a Diretoria Co-
mercial e para o Conselho de Administração. 
Sob o pretexto de cumprir a Lei 13.303 (Lei das 
Estatais), o presidente encomendou à Procura-
doria Geral do Estado (PGE) um parecer sobre 
os mandatos do Diretor Comercial, Antônio Li-
nhares, e do Representante dos Empregados 
no Conselho de Administração, Leandro Nunes. 
Linhares foi eleito em 2018 para um mandato 
de 3 anos, conforme regra vigente e de acordo 
com o Acordo de Acionistas e a Lei Estadual 
13.570, que rege a estrutura administrativa da 
Celesc. Leandro foi reconduzido ao conselho 
com os votos dos trabalhadores também em 
2018, para um mandato de 4 anos. O golpe ar-
ticulado pelo Presidente, em conjunto com a 
diretoria colegiada, se dá por uma conveniente 
interpretação da lei das estatais e da necessi-
dade de unificação dos mandatos de conselho 
de administração e diretoria em prazos múlti-
plos de 2 anos. A adequação foi realizada pelo 
Conselho de Administração para 2018/2019, 
apenas para adequar a realização das Assem-
bleias Gerais Ordinárias, sem impacto sobre o 
prazo do mandato dos eleitos. Na prática, ape-
sar dos mandatos formais serem de 2 anos, a 
eleição determina um prazo maior, sendo os 
eleitos reconduzidos pelo próprio conselho (di-
retoria) e acionistas (conselheiro), em respeito 
ao voto democrático dos trabalhadores.

Como forma de atacar as representações 
eleitas e pôr em prática o plano de impedir a 
resistência dos trabalhadores contra essa polí-
tica privatista e discriminatória que vem sendo 
conduzida por Cleicio com auxílio de traidores 
dos trabalhadores, os golpistas defendem que 
o mandato do Diretor Comercial vai só até o 

fim de 2019, reduzindo o mandato de 3 para 1 
ano. Nessa lógica, por analogia o mandato do 
Conselheiro eleito iria somente até o final do 
segundo ano, com nova eleição já em 2020. A 
prática de eleições para períodos múltiplos for-
mais na Celesc existe desde 1981, quando foi 
eleito o primeiro representante dos emprega-
dos no Conselho de Administração da Empre-
sa. Em 2015, por exemplo, o conselheiro eleito 
pelos empregados, Leandro Nunes, foi eleito 
para 3 mandatos formais (na época de 1 ano). 
Da mesma forma ocorreu com os diretores co-
merciais eleitos desde 2006. O golpe estava es-
truturado para acontecer já na próxima terça-
-feira, dia 12, na reunião ordinária do Conselho 
de Administração. Relatos de trabalhadores de 
base afirmam que, inclusive, havia uma discus-
são avançada sobre as regras da nova eleição 
e, até mesmo, data definida para sua realização. 
Infelizmente, neste processo, novamente há a 
intervenção de traidores dos celesquianos, que 
botam seus interesses pessoais à frente do co-
letivo, seja por manterem-se no cargo ou por 
pretensão de concorrer às representações.

Nesta terça-feira, dia 05, dirigentes sindicais 
se reuniram com o presidente e rejeitaram ve-
ementemente qualquer ataque aos mandatos 
eleitos democraticamente, mobilizando a cate-
goria. Após a reunião, o presidente afirmou que 
o assunto não entraria em pauta no dia 12, e 
que uma reunião extraordinária do Conselho de 
Administração seria convocada para debater, 
exclusivamente, o tema.

O ataque aos mandatos dos representan-
tes eleitos pelos celesquianos é mais um ato 
de uma longa lista de ataques da Diretoria da 
Celesc contra os trabalhadores e contra suas 
representações. O ódio da atual gestão à par-
ticipação dos trabalhadores e aos sindicatos 

começou na autoritária reestruturação das Re-
gionais, avaliada como desastrosa pela catego-
ria. Mesmo com ampla reivindicação para um 
debate sobre o tema, o presidente preferiu fugir 
da Audiência Pública e encaminhar um projeto 
que, até o momento, não se justifica, a não ser 
como primeiro passo para fechamento de Re-
gionais e privatização da empresa. Foi durante 
as negociações do Acordo Coletivo de Trabalho, 
no entanto, que o ódio se manifestou com mais 
força. Simbolizado pela postura arrogante e 
desrespeitosa da diretora de Gestão Corporati-
va, além de tentar destruir a garantia de empre-
go e o plano de saúde e de enfraquecer a repre-
sentação sindical, a empresa demonstrou como 
ataca aqueles que lutam, descontando não só 
o dia parado, mas também o descanso semanal 
remunerado do dia da paralisação. Dando con-
tinuidade aos ataques à história coletiva, a Di-
retoria também decidiu punir os trabalhadores 
que participam dos jogos da FAEC, impondo o 
desconto dos dias, da mesma forma que fez no 
ACT. Infelizmente, essa postura já aponta novos 
problemas: o orçamento para 2020 ainda está 
pendente de debate e, certamente, a Diretoria 
atacará tanto os jogos, quanto o Congresso dos 
Empregados, que também tem mais de 20 anos 
de história. Para fechar o pacote, há ainda a 
sinalização de que a diretoria atacará o míni-

mo da PLR, propondo seu fim e diferenciando 
a distribuição para privilegiar os cargos comis-
sionados: chefes não serão mais tratados como 
trabalhadores, mas como iluminados, acima do 
bem e do mal, que poderão receber remunera-
ção variável de maneira diferenciada.

Diante deste histórico, é preciso união e re-
sistência. Os sindicatos da Intercel estão per-
correndo os locais de trabalho e mobilizando 
os celesquianos, para defender os mandatos 
eletivos. O ataque às representações é mais 
um passo para retirar os trabalhadores da 
administração da empresa, abrindo caminho 
para a privatização e a destruição da maior 
estatal catarinense. Nesse contexto, é im-
portante dar nome aos bois: o responsável 
por tudo que está acontecendo na Celesc é o 
governador, Carlos Moisés. Por conta de uma 
posição ideológica intransigente e de um iso-
lamento antidemocrático, o atual governador 
não atende ninguém da Celesc que não seja 
o presidente Cleicio, seu amigo íntimo, que 
é tratado como o único caminho a verdade 
do que acontece na empresa. O governador 
deve, de uma vez por todos, atender a repre-
sentação dos trabalhadores e aprender a ser 
efetivamente democrático, para além do dis-
curso populista que tem adotado nas redes 
sociais.
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Não há mais dúvidas de que a indústria das 
fake news e o uso profissional das redes so-
ciais levaram Jair Bolsonaro à presidência. 
Até hoje, se proliferam nas redes vídeos como 
os que aparecem nas imagens aqui ao lado, 
onde, durante a campanha, o atual presidente 
mentiu a todo povo brasileiro, inclusive aos 
eletricitários, caracterizando um dos maiores 
estelionatos eleitorais da história.

Depois de prometer e mentir descarada-
mente ser absolutamente contra a privati-
zação das empresas estratégicas e afirmar 
que as empresas de transmissão e geração 
de energia, em seu governo, não seriam 
entregues para o capital estrangeiro, mui-
to menos para estatais como as chinesas, 
Bolsonaro acaba de enviar ao Congresso 
Nacional seu projeto de lei que privatiza 
a Eletrobras. Pelo texto, que tem de pas-
sar agora pelo Congresso, a União ficaria 
com uma participação de cerca de 40% do 
capital, perdendo o controle da operação, 
depois de um processo de capitalização da 
empresa. Com essa medida, o governo prevê 
arrecadar míseros R$ 16,2 bilhões. O lucro 
registrado da Eletrobras, apenas no primei-
ro semeste, foi  de R$ 5,5 bilhões.

Segundo o ministro de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque, depois da privatiza-
ção, o governo também não terá poder de 
veto na empresa, por meio da chamada 
golden share. Com o projeto, a energia 

das usinas antigas, hoje no regime de 
cotas, poderá ser vendida a preços de 
mercado. Esse é o chamado processo de 
"descotização". O regime de cotas foi cria-
do em 2013 e estabeleceu que a energia 
produzida por uma parte das usinas da 
estatal seria vendida aos consumidores a 
valores mais baixos que os de mercado. A 
partir da descotização, a energia poderá 
voltar a ser vendida a preço de merca-

do, o que obviamente aumentará o custo 
da energia para toda a população. É mais 
um "tiro" do presidente que fazia "armi-
nhas" com as mãos durante a campanha e 
desfere agora outro golpe contra o povo 
brasileiro, e contra a soberania nacional.

Resta a sociedade organizada e aos eletri-
citários, enganados pelo presidente, manter 
a luta contra a privatização e tentar derro-
tar o projeto no Congresso Nacional.

Bolsonaro, que em campanha prometeu não privatizar Eletrobras, encaminha venda da estatal
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Atividades ligadas à eletricidade são incluídas em Projeto de Lei complementar apresentado no Senado 

APOSENTADORIA

APOSENTADORIA ESPECIAL VOLTA PARA ELETRICITÁRIOS

Audiência em defesa dos serviços e Empresas Públicas convocada na ALESC

PRIVATIZAÇÃO

LUTA EM DEFESA DAS EMPRESAS PÚBLICAS CONTINUA

LONGA LISTA DE MALDADES

Convocada pela Comissão de Trabalho Administração e Serviço Público, com 
requerimento do Deputado Fabiano da Luz (PT) em conjunto com o Fórum Parla-
mentar Catarinense pelo Fortalecimento das Empresas Públicas, nova audiência 
pública debaterá no dia 18 de novembro, na ALESC, a soberania e a retomada das 
privatizações no Brasil. O atual governo está dilapidando o patrimônio público, 
com a venda da Embraer, Casa da Moeda, Correios, Petrobras, Eletrobras/Eletrosul, 
bancos públicos (BNDES, BB e CEF) e sucateando a saúde, educação. Além disso, 
a Celesc e outras empresas públicas estatais seguem ameaçadas. Este grupo que 
está no poder não tem o menor compromisso com a nação, com a soberania nacio-
nal. Por isso, a proposta é que, após a saída de Bolsonaro, se realize um referendo 
anulatório para revogar tudo, ou seja, tornar sem efeito todas as privatizações e 
medidas que atentam contra a nação e povo brasileiro.

Durante o segundo turno de votação da reforma da Previdência 
(PEC 6/2019), na semana passada, senadores da oposição observa-
ram que as novas regras excluíam da Constituição a possibilidade de 
aposentadoria especial de trabalhadores com po-
tencial risco de vida, como vigilantes, eletricitários 
e mineiros. Com o destaque do Senador Paulo Paim 
(PT-RS), aprovado no plenário, a exclusão foi retira-
da do texto, abrindo a possibilidade de aposentado-
ria especial a ser regulamentada por um projeto de 
lei complementar. Por acordo firmado no Senado, 
o projeto de lei complementar seria enviado pelo 
governo. O Governo cumpriu o acordo e enviou 
esta semana o projeto de lei complementar, que foi 
assumido pelo Senador Eduardo Braga (MDB-AM). 
Porém os eletricitários ainda não estavam contem-
plados, pois a eletricidade como fator de risco não 
estava no projeto. Dirigentes sindicais do Coletivo Nacional dos Ele-
tricitários (CNE) e da Intersul, em plantão no Senado nesta semana, 
mantiveram, desde segunda feira, contatos com diversos Senadores, 
mas especialmente com Eduardo Braga e com Esperidião Amim, re-
lator da proposta ao Senado. A partir destas articulações do CNE, o 

risco elétrico foi novamente introduzido no texto do projeto de lei 
complementar que foi então apresentado no Senado nesta terça-
-feira (5). O projeto que regulamenta a aposentadoria por pericu-

losidade (PLP 245/2019), traz agora em seu texto, 
que a aposentadoria especial será devida a traba-
lhadores cujas atividades sejam exercidas com efe-
tiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos 
e biológicos prejudiciais à saúde, com referencias 
diretas a mineração subterrânea, atividades ligadas 
à eletricidade e explosivos, vigilância ostensiva e 
transporte de valores. Os eletricitários voltam a es-
tar contemplados, porém permanece a exigência de 
idade mínima.

Segundo o presidente do Senado, Davi Alcolum-
bre, após a aprovação desse Projeto de Lei Comple-
mentar é que deverá ser promulgada, ainda no mês 

de novembro, a PEC da Reforma da Previdência. No entanto, o árduo 
trabalho das lideranças sindicais ainda não se encerrou e o foco 
agora é no trabalho junto aos demais senadores para que, durante 
a aprovação da lei complementar, ainda seja possível rediscutir a 
imposição de idade mínima para a aposentadoria especial.

Presidente da Celesc, Cleicio Poleto Martins, mantém rotina de ataques aos trabalhadores e à suas representações

"A partir destas 
articulações do CNE, 
o risco elétrico foi 

novamente introduzido 
no texto do projeto de 
lei complementar que 
foi então apresentado 
no Senado nesta terça-

feira, dia 05"



CARLOS MARIGHELLA:
 O NEGRO BAIANO QUE INCENDIOU O MUNDO

A história do comunista, poeta e ho-
mem solidário que deixou um legado de 
luta e resistência para o povo brasilei-
ro, pela liberdade e por uma nova so-
ciedade. Ele morreu há exatos 50 anos. Tema de músicas, livros e filmes, Car-

los Marighella (1911-1969) nasceu em 
Salvador (BA) e foi morto a tiros há 50 
anos – que foram completados neste 4 
de novembro, em São Paulo, por agen-
tes do Departamento de Ordem Políti-
ca e Social (Dops). Político, escritor e 
guerrilheiro, ele sempre se conectou 
com o universo cultural, dialogando 
com escritores (Jorge Amado e Gracilia-
no Ramos), pintores (Cândido Portinari 
e o espanhol Joan Miró), dramaturgos 
(Augusto Boal e Dias Gomes) e cineas-
tas (Glauber Rocha, o francês Jean-Luc 
Godard e o italiano Luchino Visconti). É 
benquisto por artistas e intelectuais da 
esquerda. Ao mesmo tempo, Marighella 
e suas ideias representam uma ameaça 
para outros tantos.

Marighella escreveu e afirmou várias vezes que “o confor-
mismo é a morte”. Sua trajetória é marcada por uma obsti-
nada luta pela liberdade diante das formas de opressão. Sua 
conduta cotidiana em defesa dos trabalhadores é uma refe-
rência a jamais se conformar diante das adversidades. Nesse 
sentido, é e sempre será um herói, sem empáfia e com muita 
ternura, características essenciais que partilhou em sua vida.

O concurso tem abrangência estadual, e é aberto a todos os catarinenses residentes 
ou não no estado e a não catarinenses residentes no estado. Os participantes poderão 
apresentar até 3 textos inéditos (não publicados em livro) em cada gênero. O tema é 
livre e a premiação aos autores classificados é a publicação dos trabalhos em livro, além 
de 15 exemplares do mesmo. A obra, contendo 15 contos e 30 poesias, é enviada para to-
das as bibliotecas públicas do Estado e para diversas entidades culturais do estado e do 
país. O Concurso Literário Conto e Poesia é uma referência para o público e produtores 
da literatura catarinense e tem sido um espaço de experiência e afirmação da qualidade 
dos escritores selecionados. As inscrições para o concurso podem ser realizadas de duas 
maneiras, através do formulário on-line ou por carta, até o dia 16 de dezembro de 2019. 
Mais informações no site www.sinergia.org.br

Concurso de Contos e Poesias é referência na promoção da cultura no Estado de Santa Catarina

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CONCURSO LITERÁRIO DO SINERGIA


