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30 anos
DESDE 1988 AO LADO DOS TRABALHADORES

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CELESC 
CONSOLIDA GOLPE, CASSA MANDATO LEGÍTIMO DO 
DIRETOR COMERCIAL E APROVA A REALIZAÇÃO DE 
NOVAS ELEIÇÕES

GOLPE
OS GOLPISTAS CONTRA 
O MANDATO ELEITO



No dia 08 de dezembro o Governador 
do Estado de Santa Catarina, Carlos 
Moisés, declarou em uma rede social 
que esperava o "momento certo" para 
privatizar a Celesc. A justificativa era 
simples: "fazer antes da hora desvalo-
riza o ativo". Denunciado pelos sindi-
catos da Intercel, o Governador viu a 
declaração repercutir com críticas pe-
sadas, uma vez que no início de 2018 
manifestou na Celesc que não vende-
ria a empresa. Nesta segunda-feira, dia 
16, o Governador deu nova declaração, 
afirmando que "não há nenhum plane-
jamento para a venda destas empre-
sas, hoje". Enquanto seus defensores 
se apressam em declarar que tudo não 
passou de um boato, é preciso lembrar 
que, em momento algum, o Governador 
desmentiu a privatização da Celesc. A 
declaração desta segunda-feira e a do 
dia 08 são complementares.

Ao dizer que "hoje" não há plano 
para privatizar a empresa, o Governa-
dor reafirma que espera pelo "momen-
to certo". Na mesma entrevista, Moises 
afirma que colocou "pessoas extrema-
mente republicanas e competentes à 
frente dessas empresas para que elas 
deem resultado". Dizer que são republi-
canos diretores e conselheiros que não 
respeitam aas decisões democráticas 
da categoria, perseguindo opositores 
e cassando mandatos poderia parecer 
estranho, mas é marca registrada de 
um Governador que não dá uma decla-

ração objetiva. Desde a campanha elei-
toral, Moisés evita defender a Celesc 
Pública. Seus indicados tem uma longa 
lista de ataques aos direitos dos tra-
balhadores, de decisões que impactam 
negativamente a imagem da Celesc e 
ameaçam o bom atendimento à socie-
dade. Com um discurso de que tudo o 
que havia antes da chegada desta ges-
tão era errado e corrupto, a Diretoria 
ignora o histórico de quem construiu 
a Celesc e ajudou no desenvolvimento 
social e econômico de Santa Catarina. 
Arrogantemente, a Diretoria se colo-
ca em um pedestal de competência 
e ética, como se fosse o baluarte do 
republicanismo incensado por Moisés. 
Ironicamente, os mesmos Conselheiros 
"republicanos" indicados pelo governo, 
que cassaram o mandato do Diretor 

Comercial, interpretando a lei das es-
tatais à sua conveniência, fecham os 
olhos para o conflito de interesses do 
presidente da Celesc, que mantém vín-
culo com uma empresa concorrente, e, 
novamente interpretando convenien-
temente a lei, o mantém no cargo.

A gestão Moisés na Celesc é mar-
cada por ataques aos trabalhadores, 
intransigências e autoritarismo do 
presidente, golpes e traições da Dire-
toria Colegiada e muita propaganda. 
O caminho da privatização passa pela 
tentativa de destruição da resistência 
dos trabalhadores organizados pela 
Intercel. Os celesquianos devem per-
manecerem unidos e vigilantes para, a 
qualquer momento, enfrentar a amea-
ça privatista e defender o nosso lema: 
Celesc Pública, bom para todo mundo!LV

Comentário do Governador só comprova que há um plano para venda da Celesc
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Na última quinta-feira, dia 12, o Conselho 
de Administração da Celesc consolidou o 
golpe contra o mandato do Diretor Comer-
cial. Eleito democraticamente em 2018 para 
um mandato de 3 anos, Antônio Linhares 
teve o mandato cassado em uma articulação 
do Presidente da Celesc, Cleicio Poleto Mar-
tins com apoio de toda a Diretoria, incluindo 
os Diretores empregados Fábio Valetim, Pa-
blo Cupani e Sandro Levandoski.

O golpe é uma tentativa antidemocrática 
de retirar de dentro da Diretoria Colegiada 
um trabalhador que não aceitou participar 
dos ataques aos direitos dos celesquianos e 
à Celesc Pública. Além de consolidar o gol-
pe, ignorando o parecer jurídico apresenta-
do pelo Representante dos Empregados no 
Conselho de Administração da Celesc, Le-
andro Nunes, o Conselho aprovou uma nova 
eleição, desrespeitando, novamente, o voto 
dado pelos celesquianos em 2018.

A postura autoritária e antidemocrática do 
Presidente da Celesc é conhecida dos tra-
balhadores. Com truculência, o presidente 
tem conduzido a administração em cons-
tantes ataques aos trabalhadores. Infeliz-
mente, neste processo, desejos individuais 
foram colocados acima do coletivo e deram 
suporte ao desrespeito do voto dos traba-
lhadores. O golpe no mandato do Diretor 
eleito só foi arquitetado e concluído porque 

a administração conseguiu um celesquiano 
para chamar de seu candidato, colocando 
um fantoche da administração para validar 
este processo ilegítimo.

Os sindicatos da Intercel sempre defen-
deram os mandatos eleitos pelos trabalha-
dores. Este não é o primeiro atentado da 

história contra a Diretoria Comercial. Em 
2009 uma tentativa de cassação e extinção 
da Diretoria foi rechaçada pela mobilização 
dos sindicatos da Intercel, mantendo o di-
reito dos celesquianos elegerem entre seus 
pares um trabalhador para representá-los. 
Desta vez não será diferente. O golpe contra 
o mandato do Diretor Comercial é mais um 
passo para a privatização da Celesc, admiti-
da até mesmo pelo próprio governador (veja 
matéria nesta edição). É preciso consciência 

e união dos trabalhadores para, novamente, 
derrotar o golpe. A Intercel contestará juri-
dicamente a cassação do mandato e a reali-
zação da nove eleição, defendendo o respei-
to ao voto dos celesquianos. Enquanto corre 
o processo, a Intercel apoiará a manutenção 
do mandato do atual Diretor, em todas as 
instancias necessárias. Para os sindicatos da 
Intercel, é dever de cada trabalhador defen-
der o mandato derrotando a farsa da nova 
eleição e o golpe do presidente Cleicio. Nesta 
mesma lógica os sindicatos consideram que 
qualquer um que, colocando seus interesses 
pessoais acima da luta pela Celesc Pública, 
trabalhando contra o atual mandato, estará 
traindo todos os celesquianos e servindo de 
fantoche para que esta diretoria continue a 
atacar os trabalhadores e encaminhar a pri-
vatização da Celesc.

O golpe contra o mandato do Diretor Co-
mercial é prenúncio para o golpe contra o 
Representante dos Empregados no Conselho 
de Administração da Celesc. Já tentado pe-
los conselheiros do governo, o golpe buscar 
retirar de dentro do colegiado uma repre-
sentação que tem capacidade de mobilizar 
os trabalhadores contra os desmontes e 
desmandos de quem quer vender a empresa. 
Este é o momento de união e de defender 
os mandatos eleitos democraticamente e de-
fender a Celesc Pública. 

Conselho de Administração consolida golpe e cassa mandato do Diretor Comercial eleito pelos celesquianos

CELESC

GOLPE NA DIRETORIA COMERCIAL

CELESC

GOVERNADOR NÃO DESMENTE 
PRIVATIZAÇÃO DA CELESC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE INSTAURAÇÃO

DO PROCESSO ELEITORAL

O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia 
Elétrica de Florianópolis e Região – SINERGIA, no uso de 
suas atribuições CONVOCA todos os seus associados, em-
pregados das Empresas de Energia Elétrica de sua base 
territorial – CELESC Distribuição S/A, ELETROSUL Centrais 
Elétricas S/A, Engie Energia S/A, Operador Nacional do Sis-
tema Elétrico – ONS, Cooperativa de Prestação de Serviço 
Público de Distribuição de Energia Elétrica Senador Este-
ves Jr. – CEREJ e Uirapuru Transmissora de Energia S/A, 
para participarem da Assembleia Geral de Instauração do 
Processo Eleitoral que será realizada no dia 09 de janeiro 
de 2020 (quinta-feira), às 17h30 em primeira convocação 
com  quórum qualificado e às 18h, em segunda e última 
convocação com os presentes. A assembleia será realizada 
no auditório do Sinergia, sito à rua Lacerda Coutinho, 149, 
Centro, Florianópolis-SC, para deliberarem sobre a seguin-
te ORDEM DO DIA:

1. Instauração do Processo Eleitoral;
1.1. Eleição da Comissão Eleitoral;
1.2. Definição da data da Eleição, duração da votação;
2. Assuntos Gerais.

Florianópolis, 19 de dezembro de 2019

Eduardo Clasen Back 
Coordenador Geral do Sinergia

Venda de ações da Celesc pode pôr em risco a manutenção da empresa pública

CELESC

INDICADO DO GOVERNO NA CELOS PEDE 
ESTUDO PARA VENDER AÇÕES DA CELESC

Em setembro deste ano os trabalhadores elegeram duas chapas apoiadas pelos sindicatos da Intercel para o 
Conselho Deliberativo da Celos. A categoria compreendeu a necessidade de ter representantes que defendam a 
Celesc Pública dentro da Fundação, em um momento onde o golpe da privatização é encaminhado em todas as 
frentes e vai sendo conduzido com auxílio de alguns empregados de carreira. Agora, passados poucos meses da 
eleição e em meio à declarações privatistas e ataques às representações dos trabalhadores, uma manifestação 
para venda de ações da Celesc acende o alerta em todos os trabalhadores. Conforme ATA do Conselho Fiscal 
da Celos, o Conselheiro Deliberativo, Fernando Yamakawa, indicado pela Diretoria da Celesc solicitou estudos 
para a venda das ações da empresa em posse da Fundação. A Celos tem, hoje, ações preferenciais (que dão a 
preferência na hora de distribuição de dividendos) e ordinárias (que dão direito à voto), totalizando aproxima-
damente 8% da Celesc. Os representantes eleitos pelos trabalhadores estão vigilantes e não aceitarão qualquer 
movimentação que atente contra a Celesc Pública e que dê suporte à ideias privatistas.

Por pedido do presidente, Diretores criam cargo comissionado e pagam periculosidade à assessor

CELESC

DIRETORIA CRIA, INDEVIDAMENTE, CARGO DE ASSESSOR 
COMISSIONADO COM DIREITO A PERICULOSIDADE

A pedido do presidente da Celesc, Clei-
cio Poleto Martins, a Diretoria Colegiada da 
Celesc passou por cima das atribuições do 
Conselho de Administração e, indevidamen-
te, criou um cargo de assessoria técnica li-
gada diretamente à presidência, permitindo 
o pagamento do adicional de periculosida-
de. De acordo com a Nota de Encaminha-
mento da Diretoria Executiva 029/2019, "a 
presidência necessita de um profissional 
capacitado e autorizado a entrar nas áreas 
de risco, afim de promover ações de cunho 
estratégico para a empresa".

A criação e extinção de cargos de as-
sessoria na empresa é de competência do 
Conselho de Administração e não pode ser 
deliberada pela Diretoria da Celesc. Aliás, o 
próprio Tribunal de Contas do Estado (TCE) 

questiona a empresa, afirmando que a com-
petência nestes casos é da Assembleia Ge-
ral Ordinária de Acionistas.

Além da clara falta de competência e ile-
galidade da decisão, há uma flagrante falta 
de ética na criação de um cargo comissio-
nado externo com o pagamento de periculo-
sidade, uma vez que a administração se es-
força em achar formas de cortar e restringir 
aos trabalhadores próprios o direito, pondo 
em risco, por vezes, o próprio atendimento 
à população. Os ataques aos trabalhado-
res que se expõe à risco e as tentativas de 
fazer economia às custas do bom atendi-
mento à sociedade se contrapõem à benes-
se com o assessor externo. Não bastasse 
a incoerência que evidencia o desrespeito 
com o quadro de pessoal próprio - uma vez 

que o presidente afirma a necessidade um 
"profissional capacitado" para servi-lo di-
retamente - há ainda uma grande ameaça 
à manutenção da Celesc Pública. Segundo 
relato de trabalhadores da Celesc, este as-
sessor tem percorrido as subestações do 
estado, fazendo levantamento da situação 
delas.Com as manifestações privatistas do 
Governo do Estado e com a ligação do pre-
sidente com a Engie (que será abordada na 
próxima edição do Linha Viva em detalhes), 
fica a dúvida para os trabalhadores: será 
que este levantamento já não é a precifi-
cação dos ativos da empresa, preparando a 
venda da Celesc?

Os sindicatos da Intercel já encaminha-
ram denúncia ao Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE).

"Qualquer um que, colocando seus 
interesses pessoais acima da luta 
pela Celesc Pública, se candidatar 
ou fizer campanha contra o atual 

mandato, estará traindo todos 
os celesquianos e servindo de 

fantoche para que esta diretoria 
continue a atacar os trabalhadores e 
encaminhar a privatização da Celesc"

Projeto encaminhado pelo Governo tem resistência

ELETROBRAS

RESISTÊNCIA NO SENADO TRAVA 
PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS

Encaminhado pelo Governo à Câmara de Deputados, o projeto de privatiza-
ção da Eletrobras está parado por resistência dos Senadores. Segundo matéria 
do jornal Valor Econômico, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia aguarda arti-
culadores do governo convencerem Senadores da necessidade da privatização 
da Estatal. Ainda segundo a publicação, Maia considera ter votos suficientes 
para aprovar a privatização na Câmara, mas que não assumirá o desgaste se 
não houver apoio no Senado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já ma-
nifestou que há resistência na casa - principalmente de Senadores do Norte e 
Nordeste - e que travará o projeto se aprovado na Câmara. Os sindicatos da 
Intersul e os trabalhadores da Eletrosul querem saber: e os deputados e sena-
dores catarinenses? Vão defender o patrimônio público ou vão vender o Brasill?
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ESPERANÇA
NÓS OLHAMOS PARA FRENTE COM

2019 foi um ano de intensos desafios e muita luta, que continuarão em 2020.  Nós olhamos para frente com 
esperança. Somos gratos por tantos terem estado conosco neste caminho. Obrigado! E junto vamos iniciar 
2020 concentrando energia em busca de melhores condições de vida e para os desafios que virão. Os sindica-
tos que compõem a Intercel e Intersul, como há muito tempo, estão circulando com seu Papai Noel nos locais 
de trabalho das empresas na quais atua. E como sempre nosso objetivo é levar um pouco de carinho, alegria 
e confiança no futuro.


