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DESDE 1988 AO LADO DOS TRABALHADORES

O presidente da Celesc, 
Cleicio Poleto Martins, com 
apoio do governador Carlos 
Moisés, continuam insistindo 
no golpe contra os mandatos 
do diretor comercial eleito pe-
los empregados e do repre-
sentante dos empregados no 
Conselho de Administração 
da Celesc. Mesmo depois de 
denunciado pelo conselhei-
ro eleito, Leandro Nunes, e 
pelo jornal Linha Viva, ambos 
mantêm a articulação para 
desrespeitar os votos dos ce-
lesquianos, querendo elimi-
nar qualquer opinião contra-
ria à privatização da Celesc 
na Diretoria Executiva e no 
Conselho de Administração.

E tem coisa pior: o presi-
dente não conseguiria aten-
tar contra os trabalhadores 
se não tivesse o apoio de 
empregados concursados, 
que decidiram apoiar e incen-
tivar, desavergonhadamente, 
todos os atos nocivos dessa 
gestão. Com um parecer in-
terno “copia e cola” do pare-
cer da PGE, o Diretor Fabio 
Valentim e os gerentes Ra-
quel Claudino e Fabricio Va-
nelli, assinaram um parecer 
tentando justificar o injustifi-
cável, novamente misturan-
do o mandato indicativo dos 
empregados eleitos pelos ce-
lesquianos e os mandatos da 
lei, na clara intenção de con-
fundir as pessoas e qualificar 
o golpe armado. 

Golpe na Celesc

Empresa investe contra 
mandatos de trabalhadores

Lamentável a postura des-
ses empregados, que parecem 
ter resolvido mostrar quem re-
almente são. Fabio Valentim 
já mereceu matéria no jornal 
Linha Viva, como traidor da 
categoria e incentivador do 
enfrentamento na campanha 
salarial com greve e interditos 
proibitórios contra o movimento 
dos trabalhadores. Caso seme-
lhante é o da gerente Raquel 
Claudino: era coordenadora 
do processo eleitoral para a 
Diretoria Comercial, participou 
da elaboração do regimento 
das eleições e, inacreditavel-
mente, rasgou a regra que aju-
dou a construir. Ao contrário 
de quem participou de todo o 
processo eleitoral para Diretor 
Comercial em 2018 e assinou 
a nota de encaminhamento do 
regulamento aprovado pelo 
Conselho de Administração (e 
parece estar com amnésia), o 
representante dos empregados 
no Conselho protocolizou um 
parecer jurídico externo, inde-
pendente, demonstrando clara-
mente que a confusão gerada 
pela Diretoria e seus gerentes 
não tem comprovação jurídica 
e busca apenas justificar a cas-
sação dos mandatos dos traba-
lhadores eleitos. A deliberação 
do Conselho de Administração 
sobre esse processo ficou para 
a semana que vem, dia 12 de 
dezembro. 

(continua no meio)

Incorporação/CGTEE

Intersul segue 
procurando 
suspensão

Continua tramitando o proces-
so da Intersul contra a operação 
de incorporação da Eletrosul pela 
CGTEE. O processo tem proble-
mas. Segundo parecer contratado 
pela Intersul “esta operação tem 
a viabilidade temerária (segundo 
julgados do CARF - Conselho Ad-
ministrativo de Recursos Fiscais, 
para casos semelhantes) e corre 
um grande risco de ser caracteri-
zada pela Receita Federal do Bra-
sil como “simulação"". O que sig-
nificaria um grande risco de que 
empresa seja autuada pela Recei-
ta Federal se ficar caracterizada 
fraude fiscal. As multas podem va-
riar de 75% a 150% da totalidade 
ou da diferença do imposto não 
pago ou declarado. Isso daria um 
valor de até R$ 2,6 bilhões.

A Intersul continua na justiça 
tomando as medidas jurídicas ca-
bíveis na defesa da Eletrosul, es-
pecialmente por ter a clareza que 
a incorporação da Eletrosul pela 
CGTEE visa facilitar da privatiza-
ção da empresa.

ENQUANTO ISSO
Juiz substituto revogou limi-

nar que impedia incorporação da 
Eletrosul pela CGTEE. A liminar 
suspendia as Assembleias Gerais 
Extraordinárias de Acionistas das 
subsidiárias Eletrosul e CGTEE, 
para avaliar a incorporação.
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Eletricitários minimizam danos na 
Aposentadoria Especial

Semana passada representantes dos eletricitários (as) do país, se reuniram com o 
senador Paulo Paim.  O senador apresentará um texto para alteração dos valores da 
Aposentadoria Especial de 70%,  para 90% como é praticado nas demais aposenta-
dorias.

Os eletricitários se reuniram também com o ex-Ministro Ricardo Berzoine, hoje as-
sessor do Deputado Distrital Chico Vigilante, que representa a categoria dos vigilantes 
e tem o mesmo problema dos eletricitários na questão da aposentadoria Especial por 
periculosidade. O senador Esperidião Amim, relator do PLC 245/2019, foi também in-
formado da iniciativa.

Como era a Aposentadoria Especial do 
Eletricitário antes da Reforma:

Bastava o  trabalhador eletricitário comprovar 25 
anos na área de risco que conseguia, via ação ju-
dicial, uma aposentadoria de 100% da média das 
contribuições.

Como ficou após a aprovação (13/11/19) 
da PEC06/2019 da Reforma da Previdên-
cia:

O Eletricitário ficou de fora da Especial, ou seja, 
teria que contribuir por pelo menos 35 anos e ter 
idade mínima de 65 anos.

Como ficou depois da inter-
venção do Senador Paim
O Eletricitário voltou a ter a Especial 
mais ainda com idade mínima de 60 
anos. 

E a aposentadoria por tempo de contri-
buição? 
Na regra de transição foi mantida a pontuação de  
86 a favor da Aposentadoria Especial sem nenhu-
ma progressão. O problema é que o texto da Espe-
cial inicia com 70% da média da contribuição e não 
90% praticada nas demais aposentadorias.

E com relação ao valor (70%)?
Na reunião com o Senador Esperidião 
Amim, em Florianópolis, conseguimos 
sensibilizá-lo para apoiar essa altera-
ção. A condição foi de que os eletricitá-
rios apresentassem um texto e conse-
guissem que um Senador defendesse 
a proposta.

O texto foi redigido e o senador 
Paim vai defende-lo. 

CNE tem agenda 
cheia em Brasília

EngieEngieEngieEngieEngieEngieEngie:

Atenção sede
Dia 16 de dezembro, segunda-

-feira, tem assembleia para deli-
berar sobre proposta da empresa 
para Acordo Coletivo do Traba-
lho. A assembleia começa às 13h 
30min, no auditório.

Esta semana continuam aconte-
cendo assembleias nas áreas des-
centralizadas.

Sempre que a Celesc faz uma mudança em uma de suas 
lojas de atendimento, quem mais sente o peso das reclama-
ções e da indignação são os atendentes comerciais. É agora, 
na mudança da loja da Celesc do centro de Florianópolis para 
o Itacorubi. Foi assim, também, na mudança de outras lojas no 
interior do es-
tado que se 
afastaram do 
centro das ci-
dades por con-
ta da economia 
com aluguéis. 
O atenden-
te comercial 
sempre sen-
te na pele as 
mudanças to-
madas pela 
direção da em-
presa, sejam 
elas positivas 
ou ruins. Ou-
tra queixa que 
chega com 
frequência aos sindicatos que compõem a Intercel é da falta 
de segurança em determinadas lojas. Clientes alterados, que 
chegam falando alto, com ofensas e até mesmo com violên-
cia corporal e ameaças não são casos raros. Em municípios 
menores, ainda há o medo de assédio de consumidores em 
lojas que mulheres trabalham sozinhas. A saúde mental dos 
atendentes comerciais merece atenção por parte da direção 
da Celesc. Ouvi-los, conhecer as demandas, tem de ser uma 
rotina constante.

Uma mudança 
problemática na Celesc

Dia 3 de dezembro o coletivo esteve reunido com as assessorias jurí-
dica/parlamentar/econômica/ comunicação pela manhã na sede do STIU-
DF e à tarde, na Câmara do Deputados, na sala da liderança da Minoria 
se encontrou com as coordenações das Frentes Parlamentares em Defe-
sa do Sistema Eletrobrás.

Ontem e hoje os sindicalistas vão circular em articulações no parla-
mento, Câmara dos Deputados, Senado federal, audiências em comis-
sões e visitas a parlamentares mobilizando os parlamentares contra a 
proposta de privatização do governo Bolsonaro. À tarde acontece plenária 
do CNE para discutir, debater e deliberar os encaminhamentos para rea-
lização das assembleias sobre a proposta da Eletrobras para PLR 2019, 
proposta ruim e que não atendeu nenhuma das reivindicações propostas 
pelos trabalhadores ainda em maio.

No dia 6 de dezembro estava marcada negociação com a Eletrobras 
para tratar da PLR 2019, mas a reunião foi desmarcada pela empresa.

Fique atento aos informes do CNE e Intersul.

Erramos:
Na matéria sobre acidentes com 
mortes na Celesc na edição anterior 
do LV, onde se lê: "que os técnicos de 
segurança mandam tocar o serviço 
a qualquer custo", leia-se: "muitos 
gestores de contrato e diretoria 
mandam que o serviço prossiga a 
qualquer custo, desconsiderando os 
técnicos de segurança." A Intercel pede 
para que os trabalhadores denunciem 
esses casos. 

Conselheiro Eleito 
faz pesquisa de 
avaliação

Está sendo realizada pelo Con-
selheiro Eleito pelos empregados no 
Conselho de Administração da Celesc 
uma pesquisa de avaliação da sua 
atuação,  com o objetivo de avaliar 
suas ações como representante dos 
empregados(as) no Conselho ao lon-
go do último ano. Esse será o 4º ano 
da pesquisa de avaliação do mandato.

Respondendo a este questionário, 
vocês contribuirão com a melhoria da 
atuação do Conselheiro  e contribuirão 
com o alinhamento das suas decisões 
segundo o olhar dos trabalhadores(as).

A avaliação é anônima – não será 
assinada e será de uso exclusivo do 
Representante dos Empregados no 
Conselho de Administração da Celesc.

Acesse em https://docs.google.
com/forms/d/1i96Ekyc-yedTabxQO-
79CzLTaRKc-KoYN0UhVBDuRWi0/
edit

E AGORA PRESIDENTE?
Agora, não será mais possível se 

esconder atrás de interpretações jurídi-
cas fantasiosas: se o presidente Cleicio 
Poleto mantiver aquilo que disse pesso-
almente aos sindicatos da Intercel, que 
isso era tudo um “grande mal-entendido” 
e que a única preocupação dos diretores 
era o amparo jurídico para a manutenção 
do mandato do Diretor comercial eleito, 
o parecer jurídico externo apresentado 
pelo conselheiro eleito dá todo o confor-
to que a empresa precisa para continuar 
os seus trabalhos sem desrespeitar a 
decisão soberana dos celesquianos, que 
SEMPRE votaram e elegeram o diretor 
comercial da Celesc, desde 2006, para 
um mandato de 3 anos. 

Se os mesmos gerentes continua-
rem a buscar justificativas para manter 
o golpe em curso, desrespeitando o voto 
dos trabalhadores que efetivamente vo-
taram no diretor comercial eleito para 
representa-los por três anos, não existirá 
mais nenhuma escapatória: trata-se de 
um ataque do governo do Estado contra 
os celesquianos, em clara demonstra-
ção da verdadeira intenção dessa ad-
ministração: expulsar a resistência dos 
empregados na diretoria para privatizar 
a Celesc.

RÁDIO PEÃO ANTECIPA O SE-
GUNDO GOLPE

Circula na rádio peão, como é po-
pularmente conhecida a rede de notí-
cias “informais” na Celesc, que depois 
de derrubar o diretor comercial eleito, o 
fogo do Governo será direcionado para o 
representante dos empregados no Con-
selho de Administração. Apesar de ser 
eleito até 2022, informações dão conta 
de que já existe um acordo entre o pre-
sidente e um “testa de ferro”, que proto-
colaria um pedido para ser candidato ao 
Conselho de Administração já em 2020, 
com o mesmo argumento da unificação 
dos mandatos da lei 13.303/16. Seria um 
acordo já arranjado, para forçar um novo 
golpe e, na sequência, a candidatura de 
um empregado com o apoio da Diretoria 
da Celesc e seus gerentes. Os sindica-
tos da Intercel permanecerão vigilantes 
e atentos aos movimentos da Diretoria e 
de alguns empregados que, infelizmen-
te, se dispõe a prestar esse tipo de ser-
viço contra a própria categoria

GOLPE NA CELESCPinto Jr. vai 
ter que pagar

A Eletrobras  foi condenada em 
primeira instância em ação por danos 
morais coletivos, movida pelo Sindica-
to dos Engenheiros no Estado do Rio 
de Janeiro (Senge RJ), por ofensas e 
acusações infundadas aos trabalha-
dores da estatal, feitas por seu presi-
dente, Pinto Júnior em junho de 2017 
e registradas em áudio  em que chama 
os trabalhadores de ‘inúteis’, ‘vagabun-
dos’ e ‘safados’’.

A sentença, assinada pela juíza do Trabalho Gabriela Canellas Ca-
valcanti, condena a Eletrobras a pagar uma indenização de R$ 40 mil, 
destinada  aos trabalhadores representados pelo Senge RJ, por danos 
morais coletivos. O Senge RJ, contudo, vai recorrer à segunda instân-
cia, no Tribunal Regional do Trabalho, na tentativa de aumentar o valor 
da indenização concedida.

Por seu linguajar chulo contra os trabalhadores, Pinto Jr. recebeu 
também uma advertência da Comissão de Ética Pública da Presidência 
da República, seguindo voto do relator, Américo Lacombe, aprovada por 
unanimidade.

Outra ação com o mesmo objetivo está sendo encabe-
çada pelo Coletivo Nacional dos Eletricitários. 



Última semana: 

Inscrições abertas!
Continuam abertas até 16 de 

dezembro as inscrições para o 10º 
Concurso Literário Conto e Poesia. 
A temática do concurso é livre e a 
premiação aos autores classificados 
é a publicação dos trabalhos em li-
vro, além de 15 exemplares do mes-
mo.

Mais informações em 
www.sinergia.org.br

A foto mostra o criador do touro, que o cuidou desde 
que ele nasceu, cresceu; desde que ele era um bezerro 
até se tornar um touro destinado às touradas.

O criador do touro o vendeu e o levou para a arena.

No meio da tourada, quando o touro já estava ferido 
e não podia mais se defender, ele percebeu que o dono 
estava lá e correu desesperadamente esperando por 
sua ajuda.

Mas claramente, depois do beijo, o homem não fez 
nada e o touro foi abatido.

Os jornais espanhóis intitularam a foto
"O Beijo de Judas."

Os únicos animais gananciosos e corruptos continu-
am sendo os da raça humana .

O beijo de Judas


