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DESDE 1988 
AO LADO DOS 

TRABALHADORES

Consolidando o golpe contra o Diretor Comercial, as atenções da adminis-
tração se voltam para o Conselheiro eleito

Da mesma forma que cassaram o mandato do DCL, tentarão cassar o 
do representante dos empregados no Conselho, abrindo caminho para a 
privatização

A história da Celesc demonstra que a empresa só permanece pública 
porque temos no Conselho representantes ligados à Intercel, que mantém a 
luta em defesa da empresa pública

Validar esta eleição é dar aval para o golpe contra o Conselheiro!

A administração da empresa busca enfraquecer a categoria perseguindo 
suas representações. Quem se candidatou nesta eleição, ou tem interesses 
individuais, ou faz parte do golpe!
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OS RISCOS DO GOLPE 
NA ELEIÇÃO DA DCL

A DEFESA DA CELESC PÚBLICA PASSA POR NÃO VALIDAR O GOLPE

NÃO VOTE!
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A Confederação Nacional dos Urbanitários (CNU) 
realizou no início da semana, em Salvador, o 10º ENU 
– Encontro Nacional dos Urbanitários. A CNU é uma 
Confederação composta por Federações como a FNU, 
FRUNE, FURCEN e outras entidades dos setores Elé-
trico, Saneamento, Gás e Meio Ambiente. O encontro 
contou com a participação de expressivo número de 
trabalhadores destes setores e a presença de impor-
tantes personalidades nas mesas de debates. Foram 22 
Estados representados, 32 Entidades e Organizações 
representadas e 109 inscritos.

A mesa sobre a Análise de Conjuntura contou com 
palestras de José Sérgio Gabrielli, economista e ex-
-presidente da Petrobras; Sérgio Nobre, presidente da 
CUT Nacional, e o deputado federal Afonso Florence 
(PT-BA). A Intersul esteve representada e participou 
ativamente do evento reforçando o debate sobre a pri-
vatização das empresas do setor elétrico e saneamento. 
Arilson Wunsch, secretário administrativo e financeiro 
da FNU, disse que os urbanitários estão planejando o 
ano de 2020, que novamente será um ano muito difícil 
para a classe trabalhadora, mas principalmente para a 
sociedade brasileira que sofrerá os impactos das pri-
vatizações. “Nossa soberania está sendo frontalmente 
ameaçada com as intenções de entrega dos setores 
elétrico e de saneamento”, explicou Arilson.

O presidente da CNU, Paulo de Tarso, ressaltou: "te-

mos uma certeza, a de que saímos mais fortes para en-
frentar os desafios que se apresentam! E a máxima do 
#juntossomosmaisfortes segue fazendo história!"

Na sequencia do evento promovido pela CNU, ocorreu 
também em Salvador, de 22 a 24 de janeiro, o Plane-
jamento do Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE) 
com vistas à Campanha Salarial de data-base 2020-
2021. Neste planejamento, 6 dirigentes de entidades 

que compõem a Intersul estiveram presentes para de-
bater sobre as estratégias de campanha com base na 
conjuntura econômica e outras análises específicas do 
setor elétrico.  A data base dos eletricitários que se en-
cerra em primeiro de maio, novamente vai exigir dos 
trabalhadores muita vontade de lutar, união e organi-
zação para vencer os desafios impostos a toda a classe 
trabalhadora.

Evendo da Confederação Nacional dos Urbanitários traça plano de luta contra privatizações e ameaças à soberania nacional

URBANITÁRIOS

ENCONTRO NACIONAL DOS URBANITÁRIOS

Conflito de interesse é base para voto em Assembleia de acionistas

CELESC

SINDICATOS REGISTRAM VOTO 
CONTRA A INDICAÇÃO DE CLEICIO 
POLETO MARTINS AO CONSELHO

O conflito de interesse do Presidente 
da Celesc, Cleicio Poleto Martins, denun-
ciado pelos sindicatos da Intercel na edi-
ção nº 1484 do Linha Viva foi registrado 
na Ata da Assembleia Geral Extraordiná-
ria dos acionistas da Celesc. Realizada 
na sede da empresa nesta quarta-feira, 
dia 21, a assembleia foi convocada para 
eleger os representantes dos acionistas 
no Conselho de Administração e para 
aprovar as alterações no Estatuto Social 
da Celesc, conforme proposta debatida 
na Assembleia Legislativa do Estado de 
Santa Catarina (Alesc).

Na eleição dos conse-
lheiros, os sindicatos da 
Intercel registraram em 
ATA texto visando a prote-
ção do mandato do repre-
sentante dos empregados 
no Conselho de Adminis-
tração, uma vez que com 
o golpe na DCL consolida-
do no conselho há risco de 
ataques à representação 
da categoria utilizando o 
mesmo entendimento que 
cassou dois anos do man-
dato do Diretor Comercial 
eleito pelos empregados 
em 2018. Os sindicatos 
também registraram voto 
contrário à nomeação 
do Presidente da Celesc, 
Cleicio Poleto Martins, por 
conta das denúncias de 
conflito de interesse mo-
tivadas pela manutenção 
de contrato de trabalho 
com empresa concorrente da Celesc, re-
gistrada no Comitê de Elegibilidade pelo 
representante dos Empregados no Con-
selho de Administração, Leandro Nunes e 
denunciadas na edição 1484.

Contextualizando a promulgação da Lei 
das Estatais e a necessidade de adequa-
ção das empresas públicas e de economia 
mista, o voto das entidades sindicais cita 
o inciso V, § 2º, art. 17, da Lei das Estatais 
– 13.303/16, que versa sobre o conflito 
de interesse. O relato da omissão do pre-
sidente à condição de empregado licen-
ciado da Engie também é tratado, apro-
fundando os problemas éticos causados 
pela situação: Ao tomar essa atitude, de 
omitir a informação de que manteve-se 
empregado da Engie, o presidente Cleicio 

Poleto Martins afrontou a Lei 13.303/16, 
estando atualmente no cargo irregular-
mente. Mais do que isso, em função das 
mudanças regulatórias no setor elétrico, 
as duas empresas, CELESC e Engie, são 
concorrentes, em especial na geração, 
transmissão, energia distribuída, comer-
cialização. O cadastro de clientes da Ce-
lesc Distribuição, com os consumidores 
potencialmente livres, pode dar a ENGIE 
um diferencial muito grande na conquis-
ta desses clientes, fortalecendo a sua co-
mercializadora, considerando que a Engie 
é uma das maiores geradora privada do 

país. Outro seguimento 
que apresenta conflito é o 
do gás. A Celesc Holding 
é controladora da SCGAS, 
e a ENGIE também está 
nesse seguimento, no-
vamente sendo uma das 
maiores no país. Portanto, 
é evidente o conflito de 
interesse existente entre 
um empregado (gerente) 
em licença sem remune-
ração da ENGIE e o cargo 
de Conselheiro e Diretor 
Presidente da Centrais 
Elétricas de Santa Ca-
tarina, já que em alguns 
seguimentos do setor 
de energia, as empresas 
são concorrentes ou, na 
melhor hipótese, a Ce-
lesc possui informações 
importantíssimas para 
alavancar ainda mais os 
negócios da ENGIE".

O dever de fidelidade e lealdade con-
tratual à Engie, relatado com base nas 
postulações do jurista Mauricio Godi-
nho Delgado conclui a manifestação 
dos sindicatos de que Cleicio Poleto 
Martins não poderia ser indicado ao 
cargo de presidente da empresa, muito 
menos indicado ao Conselho de Admi-
nistração da Celesc.

Com votos dos demais acionistas, o Pre-
sidente da Celesc foi eleito pela assem-
bleia. Diante disso, as entidades sindicais 
ainda manifestaram na ATA a requisição 
para que seu voto seja encaminhado ao 
Ministério Público Estadual, ao Tribunal 
de Contas do Estado de Santa Catarina, à 
Assembleia Legislativa de Santa Catarina 
e à Comissão de Valores Mobiliários.

O instituto liberdade teve o 
prazer de conhecer e conviver 
com o Vicente. Homem negro, 
alto, forte e defensor das ques-
tões do negro no brasil.

A história do Vicente se con-
funde com a luta do movimen-
to negro de Santa Catarina, por 
várias questões, uma delas e 
talvez a mais importante, foi o 
caso de sua demissão da Eletro-
sul por questões raciais.

O instituto liberdade parti-
cipou ativamente, juntamente 
com outras instituições do mo-
vimento negro, pela sua read-
missão na Eletrosul.

Tive o prazer histórico de re-
ceber das mãos do cineasta Jo-
elzito na cidade de São Paulo e 
trazer para santa Catarina, os 
cds do documentário a “Exceção 
é a Regra”, que retrata a histó-

ria da demissão e readmissão do 
Vicente, depois de uma batalha 
judicial.

A vitória na justiça do traba-
lho, naquele momento, decisão 
inédita no país, abriu inúmeras 
possibilidades para casos iguais 
ou parecidos e deu ao movimen-
to negro organizado visibilidade 
e projeção na luta antirracista.

Por fim, a vida de luta, de tra-
balho e de respeito que a figu-
ra do Vicente do espírito santo 
nos passava, acabou por nos 
deixar um legado de honestida-
de, liderança e perspectiva de 
conquistas de outras vitórias 
sobre o racismo e discrimina-
ção racial.

O Vicente do Espírito Santo 
continua sendo uma referência 
para os militantes do movimen-
to negro de Santa Catarina. 

VICENTE DO ESPÍRITO 
SANTO PRESENTE!
por Marcos Caneta Ruffino, membro do Instituto 
Liberdade e Escola Olodum Sul

TRIBUNA LIVRE

PRIVATIZAÇÃO

Petroleiros e petroleiras ocuparam a 
Araucária Nitrogenados (ANSA), tam-
bém conhecida como Fábrica de Fer-
tilizantes Nitrogenados (Fafen-PR), do 
sistema Petrobras, na manhã desta 
terça-feira (21) para impedir a demis-
são de mil trabalhadores e o fechamen-
to da unidade. Segundo informações 
de dirigentes da  Federação Única dos 
Petroleiros (FUP), os Petroleiros ocupa-
ram o local de trabalho para impedir o 
esvaziamento da fábrica e seu comple-
to fechamento. Reunido no Paraná no 
dia 17 de janeiro, o Conselho Delibera-
tivo da FUP aprovou por unanimidade 
indicativo de greve por tempo indeter-
minado, a partir do dia primeiro de fe-
vereiro, em todo o Sistema Petrobrás, 
contra as demissões na Fafen-PR e as 
imposições da gestão da empresa, que 
ataca deliberadamente os direitos dos 
trabalhadores, se negando a negociar 
questões previstas no Acordo Coletivo 
de Trabalho (ACT).

No dia 14 de janeiro deste ano, a dire-

ção da ANSA/Fafen-PR se reuniu com 
representantes da FUP, da CUT e do 
Sindiquímica-PR e afirmou que o pro-
cesso de demissão dos mil trabalhado-
res  começaria em 30 dias e levaria até 
90 para ser concluído. Ainda de acor-
do com a FUP, a gestão da Petrobrás 
está negociando a venda da Refinaria 
Presidente Getúlio Vargas (Repar) e da 
Usina do Xisto (SIX), ambas no polo de 
Araucária, onde fica a Fafen. As duas 
unidades integram o pacote de oito 
refinarias, com suas redes de dutos e 
terminais, que a direção da estatal pre-
tende privatizar.  

Os impactos gerados pelas demis-
sões, não se limitam as famílias dos 
trabalhadores que ficarão desemprega-
dos. A população de Araucária também 
sentirá as consequências deste desres-
peito aos trabalhadores, pois afeta a 
qualidade dos serviços públicos pres-
tados a população, como saúde, educa-
ção, obras e segurança. De acordo com 
o Sindiquímica, a folha dos trabalhado-

res diretos, é de aproximadamente R$ 
10 milhões, deste total 50% ficam no 
município. A  Ansa/Fafen-PR garante 
arrecadação de R$ 200 mil mensais 
para Araucária.

Com o fechamento da fábrica, o Brasil 
terá que importar 100% dos fertilizan-
tes nitrogenados que consome. Além 
disso, o país ficará dependente da im-
portação de ARLA 32, reagente químico 
usado para reduzir a poluição ambien-

tal produzida por veículos automotores 
pesados. O Brasil é o quarto maior con-
sumidor de fertilizantes do mundo e, 
com o desmonte da Petrobrás, tornou-
-se ainda mais dependente das impor-
tações, o que compromete a soberania 
alimentar. O país importa mais de 75% 
dos insumos nitrogenados, na direção 
contrária de outras grandes nações 
agrícolas, cujos mercados de fertilizan-
tes estão em expansão.

Petroleiros entram em greve contra demissões, fechamento de postos de trabalho e desrespeitos da diretoria da Petrobras

FUP MARCA GREVE CONTRA FECHAMENTO

"Ao omitir a 
informação de que 

manteve-se empregado 
da Engie, o presidente 
Cleicio Poleto Martins 

afrontou a Lei 
13.303/16, estando 

atualmente no cargo 
irregularmente. Mais do 
que isso, em função das 
mudanças regulatórias 

no setor elétrico, 
as duas empresas, 
CELESC e Engie, 
são concorrentes, 
em especial na 

geração, transmissão, 
energia distribuída, 
comercialização."



Pertenço à geração que teve o privilégio de fazer 20 anos nos anos 60: 
Revolução Cubana, Chê, Beatles, Rei da Vela, manifestações estudantis, 
Alegria, Alegria, Gláuber Rocha, McLuhan, revista Realidade, Marcuse, Maio 
de 68, João XXIII, naves espaciais, etc. Era a geração dos sonhos. "Sonhar 
é acordar-se para dentro", lembra Mário Quintana. Estávamos permanente-
mente despertos. Nossas quimeras não eram acalentadas por drogas, mas 
por utopias Segundo a teoria psicanalítica, todo sonho é projeção de um 
desejo. Nossa geração desejava ardentemente mudar o mundo, instaurar a 
justiça social, derrubar a velha ordem.

O sonho quebrou-se ao tocar a realidade. A ditadura militar (1964-1985) 
encarou como subversivos nossos protestos e 
conteve, com cassetetes e tiros, nossas passe-
atas. Nossos congressos estudantis termina-
ram em prisões e, escorraçados para a clan-
destinidade, não nos restou alternativa senão 
o exílio ou a resistência. Em nossas utopias 
os carrascos abriram feridas, e dependuraram 
nossos ideais no pau-de-arara. O que era canto 
virou dor; o que era encanto, cadáver. A roda-
-viva se encheu de medo e o nosso cálice de 
“vinho tinto de sangue”.

Nossos paradigmas ruíram sob os escombros 
do Muro de Berlim. Não era o socialismo das massas nem os proletários 
no poder. Era o socialismo do Estado, pai e patrão, atolado no paradoxo de 
agigantar-se em nome do fim iminente da luta de classes. O economicismo, 
a falta de uma teoria do Estado e de uma sociedade civil forte e mobilizada, 
levaram o rio das fantasias coletivas a transbordar sobre as pontes férreas 
dos engenheiros do sistema. O socialismo real saciava a fome de pão, não 
o apetite de beleza. Partilhava bens materiais e privatizava o sonho. Todo 
sonho estranho à ortodoxia era visto como diversionista, ameaçador.

Astuto, o capitalismo socializa a beleza para camuflar a cruel privatiza-
ção do pão. Aqui, todos são livres para falar; não para comer. Livres para 
transitar; não para comprar passagens. Livres para votar; não para inter-

ferir no poder. O Muro de Berlim ruiu e, ainda hoje, a poeira levantada 
embaça os nossos olhos. Solteira de paradigmas, a esquerda é uma don-
zela perplexa que, terminada a festa, não consegue encontrar o caminho 
de casa. Há muitos pretendentes dispostos a acompanhá-la, mas ela teme 
ser conduzida ao leito de quem quer estuprá-la. Ansiosa, envereda-se pelo 
labirinto do eleitoralismo e se perde no jogo de espelhos que exacerbam o 
narcisismo de quem se maquia no reflexo das urnas. Deixa-se arrastar pela 
rotatividade eleitoral, onde ideais e programas são atropelados pela caça a 
votos e cargos. E, quanto mais se aproxima das estruturas de poder, mais 
se distancia dos movimentos populares.

É bem verdade que, ao assumir a adminis-
tração pública, investe em programas sociais, 
aprimora o acesso à saúde, à educação, mo-
radia e cesta básica. Contudo, desprovida de 
andaimes, não faz dessa massa um novo edi-
fício teórico, alternativo à globo colonização 
neoliberal que execra a cidadania e exalta 
o consumismo, repudia os direitos sociais e 
idolatra o mercado.  A maré sobe – Equador, 
Chile, Argentina - mas, na praia, pescadores 
acostumados a selecionar os peixes têm os 
olhos cegos pelo reflexo do Sol. A história 

cessou?
Fora da esquerda, não há saída para a miséria que assola o planeta (1,3 

bilhão de pessoas). A lógica do capitalismo é incompatível com a justiça 
social. O sistema requer acumulação; a justiça, partilha. E não há futuro 
para a esquerda sem ética, utopia, vínculos com os pobres e coragem de dar 
a vida pelo sonho. Hoje, o socialismo já não é apenas questão ideológica ou 
política. É também aritmética: sem partilhar os bens da Terra e os frutos do 
trabalho humano, os quase 8 bilhões de passageiros dessa nave espacial 
chamada Terra estarão condenados, em sua maioria, à morte precoce, sem 
o direito de desfrutar o que a vida requer de mais essencial para ser feliz: 
pão, paz e prazer.

FORA DA ESQUERDA, NÃO HÁ SAÍDA PARA 
MISÉRIA QUE ASSOLA PLANETA TERRA

POR FREI BETTO

"A lógica do capitalismo é 
incompatível com a justiça social. O 

sistema requer acumulação; a justiça, 
partilha. E não há futuro para a 

esquerda sem ética, utopia, vínculos 
com os pobres e coragem de dar a 

vida pelo sonho"

Sem partilhar os bens do globo e os frutos do trabalho, os quase 8 bilhões de passageiros deste mundo estarão 
condenados à morte precoce


