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A Diretoria da Eletrosul e da Ele-
trobras agiram de forma sorrateira, 
em conluio com os golpistas do Go-
verno Fe deral, para conseguir seu 
intento de realizar a assembleia 
geral de extraordinária (AGE), que 
aprovou a incorpo ração da Eletro-
sul pela CGTEE no dia 02/01/2019. 
Aproveitando-se do recesso no Ju-
diciário, que difi cultou a defesa dos 
sindicatos da Intersul em recurso 
contra a der rubada da liminar que 
impedia a assembleia de acionistas, 
a Diretoria da Eletro sul ainda teve o 
desplante de discriminar os  demais 
trabalhado res das áreas descentra-
lizadas, ao estender somente para 
os empre gados da Sede da Empresa, 
a possibilidade de com pensação do 
dia 02 de janeiro, que a priori, seria 
permitida somente aos associados 
e representados pelos Sindicatos 
que formalizaram o acordo de ban-
co de horas. Cabe destacar que a 
Intersul chegou a enviar correspon-
dência para a Eletrosul solicitando 
a extensão da compensação a to-

dos os traba lhadores da empresa, 
e a Eletrosul não atendeu ao plei-
to, deixando para se utilizar desta 
possibilidade quase que irrestrita 
de compensa ção, apenas em Floria-
nópolis, com o objetivo de esvaziar 
a sede da Empresa e não sofrer a 
pressão dos protestos que certa-
mente se riam bem mais vigorosos.

Ainda assim, muitos trabalha-
dores vieram para a sede da Ele-
trosul e protestaram contra esta 
Incorporação descabida, que na vi-

são das diversas entidades sin dicais 
de várias categorias que se fizeram 
presentes, se trata de mais uma 
estratégia com o objetivo de priva-
tizar a Eletrobras. Os sindica tos da 
Intersul e a Aprosul continuarão a 
luta nas esferas políticas e jurídi-
cas, onde esperamos que ainda pos-
samos reverter os atos realizados. 
Veja a íntegra o voto discordan-
te dos acionistas minoritários em 
www.intersul.org.br/votosinergia e 
www.intersul.org.br/votoaprosul. LV

Sinergia e Aprosul registram voto discordante na AGE e buscam reverter a decisão
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A última reunião do Conselho de Admi-
nistração de 2019 trouxe uma informação 
grave sobre o presidente da Celesc, Clei-
cio Poleto Martins. Conforme informa-
ções do Boletim do Conselheiro, Cleicio 
mantém vínculo empregatício com a En-
gie Energia, empresa que disputa merca-
do com a Celesc em Geração, Transmissão 
e Novos Negócios.

Nomeado pelo Governador do Estado ao 
final de 2018, Cleicio não informou o vín-
culo empregatício com a Engie até a úl-
tima reunião, onde teve que encaminhar 
documentação para o Comitê de Elegibi-
lidade avaliar sua recondução ao cargo. 
Nela, fica absolutamente claro que o Pre-
sidente mantém contrato de trabalho com 
a Engie, apesar de suspenso. De acordo 
com o representante dos empregado no 
Conselho de Administração, após consul-
tas jurídicas sobre o tema, a suspensão 
do contrato de trabalho do presidente 
não elimina o seu dever de lealdade e fi-
delidade com a Engie.  Considerando que 
os estatutos sociais da Celesc e da Engie 
possuem objetos concorrentes, existe um 
conflito de interesse claro e preocupante. 
Em uma consulta feita pelos sindicatos 
da Intercel ao Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia de Santa Catarina 
(CREA-SC), o nome de Cleicio permanece 
vinculado à Engie como único Engenheiro 
Mecânico responsável da empresa, evi-
denciando, novamente, a manutenção do 
contrato de trabalho.

A lei 12.813/2013, que dispõe sobre 
"o conflito de interesses no exercício de 
cargo ou emprego do Poder Executivo 
federal e impedimentos posteriores ao 
exercício do cargo ou emprego", abran-
gendo as empresas públicas de economia 
mistas. Ela denomina conflito de inte-
resse "a situação gerada pelo confronto 
entre interesses públicos e privados, que 
possa comprometer o interesse coletivo 
ou influenciar, de maneira imprópria, o 
desempenho da função pública". No Ca-
pítulo II (Das situações que configuram 
conflito de interesses no exercício do 
cargo ou emprego), várias das disposi-
ções são aplicáveis à situação do Presi-
dente da Celesc como: "exercer atividade 
que implique a prestação de serviços ou 
a manutenção de relação de negócio com 
pessoa física ou jurídica que tenha inte-
resse em decisão do agente público ou de 
colegiado do qual este participe".

Desde o início desta gestão os trabalha-
dores convivem com decisões autoritá-

rias e projetos que ameaçam a continui-
dade da Celesc Pública. Na avaliação da 
categoria e dos sindicatos da Intercel, há 
em curso um projeto estruturado para a 
privatização da empresa. Agora, sabendo 
que o presidente da empresa, responsável 
por conduzir a administração da maior 
estatal catarinense e membro do Conse-
lho de Administração, onde são discuti-
das questões estratégicas da companhia, 
mantém contrato com uma concorrente, é 

impossível não identificar um conflito não 
só de interesse, mas ético também. Aliás, 
ao não informar a condição de empregado 
com contrato suspenso na Engie, Cleicio 
fere as condutas profissionais determina-
das pelo próprio Código de Conduta Ética 
da Celesc, que no item 2.1 (regras Gerais), 
letra "Q" diz: "quando identificar qualquer 
conflito de interesse ou interesse parti-
cular em relação a atividades, processo 
ou negócios, é dever da pessoa física en-
volvida manifestar-se tempestivamente 
à sua gerência/diretoria imediata ou à 
instância interna de compliance”. Como 
a manutenção do vínculo com a Engie 

pressupõe a fidelidade e lealdade, é justo 
questionar toda a conduta ética do Presi-
dente Cleicio com base nas informações 
estratégicas e privilegiadas que o cargo 
estatal lhe proporciona. Pois se Cleicio 
faz questão de manter o contrato com a 
Engie, é porque planeja voltar assim que 
terminar seu período de empresa, volátil 
como toda decisão política. Além disso, 
se decidiu ocultar a informação, é justo 
pressupor que esperava que ninguém a 
descobrisse e assim estar, supostamente, 
livre para retornar à concorrente Engie 
ao final da sua indicação política à presi-
dência da Celesc, afinal de contas, a sua 
empregadora primeira é concorrente da 
Celesc.

Diante de tantas violações de con-
duta ética, é irônico que, em evento de 
lançamento do Código, em 2019, o pre-
sidente tenha afirmado: "O Código é a 
nossa principal política de Integridade 
Corporativa. Esse documento estabelece 
as condutas esperadas de todos os que 
atuam em nome da Celesc". Trocando em 
miúdos: a fidelidade de Cleicio é com a 
empresa com quem ele deliberadamente 
decidiu não romper o vínculo trabalhista 
ou é com a empresa onde foi indicado 
politicamente? Em quem Cleicio estava 
pensando quando deixou a imagem da 
empresa ir para o ralo no seu primeiro 
ano de gestão, quando fechou Agências 
Regionais, atacou direitos trabalhistas, 
entidades sindicais e mandatos de tra-
balhadores eleitos em cargos na alta 
administração? Na Celesc Pública ou na 
Engie privada?

O fato é que, na opinião dos sindicatos 
da Intercel, Cleicio nunca poderia ter as-
sumido a presidência da Celesc, manten-
do seu vínculo com a Engie. Muito menos 
ter ficado à frente da empresa no último 
ano.  Obviamente há quem acredite que 
o conflito se encerra, encerrando-se um 
dos contratos. Sair da Celesc ou da En-
gie pode parecer a solução mais lógica, 
mas as coisas não são assim tão simples.
Os sindicatos que compõem a Intercel 
estudarão as medidas cabíveis sobre 
esse caso, e não está descartada a rea-
lização de denúncia ao TCE e à área de 
moralidade administrativa do Ministério 
Público. É preciso que a ética seja mais 
do que um mero discurso, é preciso que 
ela seja uma conduta diária e que reflita 
no respeito à sociedade, trabalhadores 
e consumidores, fortalecendo a Celesc 
Pública.

Presidente da Celesc omite vínculo com empresa concorrente, descumprindo Código de Ética
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ELETROBRAS APROVA INCORPORAÇÃO DA 
ELETROSUL PELA CGTEE

Eleição para Diretoria Comercial valida golpe contra mandato eleito por celesquianos

CELESC

NOVA ELEIÇÃO NA DCL É ATAQUE CONTRA 
DIREITO DEMOCRÁTICO DO VOTO

Ao final de 2019 o Conselho 
de Administração sacramen-
tou o golpe contra o mandato 
do Diretor Comercial. Ampara-
do em um parecer solicitado 
pelo Presidente da Celesc, Clei-
cio Poleto Martins e auxiliado 
por trabalhadores que traíram a 
categoria, o Conselho de Admi-
nistração cassou o mandato do 
Diretor e aprovou regras e cro-
nogramas para uma nova eleição. 
Na última edição do Linha Viva, 
os sindicatos da Intercel manifes-
taram o posicionamento em defe-
sa do mandato eleito em 2018: 
a nova eleição é um golpe que 
atenta contra o direito democrá-
tico dos trabalhadores elegerem 
entre seus pares um companheiro 
para representá-los na Diretoria. 

Da mesma forma, os sindicatos 
consideram como traidores da 
categoria os empregados que 
inscreveram-se como candidatos 
ao cargo, validando o processo 
de golpe, orientando os trabalha-
dores a continuarem firmes na 
defesa do mandato, defendendo 
juridicamente a ilegalidade des-
ta eleição e orientando que, caso 
necessários, os trabalhadores re-
validassem o nome do DCL elei-
to em 2018 nesta nova eleição. 
Nesta segunda-feira, a Comissão 
eleitoral anunciou os candidatos 
homologados, informando que o 
Diretor Eleito, Antônio Linhares, 
havia desistido de concorrer nes-
te novo pleito. Com ameaças da 
administração sobre seu direito 
ao Plano de Demissão Incenti-

vada (PDI) e considerando que 
não poderia validar um processo 
ilegal que questiona na justiça, 
Linhares retirou a candidatu-
ra, mantendo a batalha jurídica. 
Neste novo cenário, a Intercel 
reafirma aos trabalhadores a ile-
galidade da eleição e a ameaça 
de novo golpe contra o mandato 
do Conselheiro Eleito, Leandro 
Nunes. Reafirma, também, que 
os empregados que se candida-
taram validando este processo 
trabalham contra toda a cate-
goria, fazendo o jogo daqueles 
que buscam privatizar a empresa. 
Com interesses individuais acima 
dos interesses coletivos, desres-
peitam os celesquianos mais do 
que aqueles que premeditaram o 
golpe contra o mandato do DCL.

"Desde o início desta gestão 
os trabalhadores convivem 
com decisões autoritárias 
e projetos que ameaçam 
a continuidade da Celesc 
Pública. Na avaliação da 

categoria e dos sindicatos 
da Intercel, há em curso um 
projeto estruturado para a 
privatização da empresa. 

Agora, sabendo que o 
presidente da empresa, 

responsável por conduzir 
a administração da maior 

estatal catarinense e membro 
do Conselho de Administração, 
onde são discutidas questões 
estratégicas da companhia, 
mantém contrato com uma 

concorrente, é impossível não 
identificar um conflito não 
só de interesse, mas ético 

também"

Eleições Sindicais
Edital de Convocação

Pelo presente Edital, o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
Eletricitários do Vale do Itajaí - SINTEVI, no uso de suas atribuições e 
conforme o Estatuto da entidade faz saber que no dia 31/03/2020, nos 
horários e locais de trabalho abaixo discriminados, será realizada eleição 
para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Representante junto à 
entidade de grau superior, bem como de suplentes, ficando aberto o prazo 
de quinze dias para o registro de chapas, a contar a partir da data da 
publicação deste edital, nos termos do art. 35, parágrafo primeiro e se-
gundo do Estatuto do Sindicato. O requerimento acompanhado de todos 
os documentos exigidos para o registro, será dirigido a Comissão Eleitoral 
podendo ser assinado por qualquer dos componentes da chapa. A secre-
taria da entidade funcionará, no período destinado ao registro de chapas, 
no horário das 08h00m às 11h30m e das 13h00m às 17h00, de Segunda 
a Sexta feira, onde se encontrará à disposição dos interessados, pessoa 
habilitada para atendimento, prestação de informações referentes ao pro-
cesso Eleitoral, recebimento de documentação e fornecimento do recibo 
correspondente. A impugnação de candidaturas deverá ser feita no prazo 
de cinco dias a contar da publicação da relação das chapas registradas. 
Havendo empate entre as chapas mais votadas, nova eleição será realiza-
da no dia 15/04/2020, obedecendo aos mesmos locais e horários

Urna 01

Barra Velha ..... 08:00 as 08:15
Piçarras..............08:50 as 09:10
Penha ............... 09:30 as 09:40
Navegantes........09:45 as 10:00
Camboriú...........13:10 as 13:30
B. Camboriú .....13:45 as 14:15
Itapema..............14:45 as 14:55
Porto Belo .........15:30 as 15:45
Bombinhas ........16:15 as 16:25

Urna 02

T. Central..............07:30 as 08:00
Taio.......................09:00 as 09:30
Rio do Campo.......10:30 as 11:00
Ituporanga.............13:30 as 14:15

Urna 03

Indaial...................07:30 as 07:45
Apiúna................. 08:30 as 08:45
Rodeio..................09:15 as 09:30
Rio dos Cedros.... 10:00 as 10:10
Timbó...................13:30 as 14:00
Pomerode..............15:00 as 15:15

Urna 04

DVOM..................07:30 as 08:30
Sede Sintevi..........08:45 as 11:30
Salto SPOM..........13:00 as 14:00
Eletrosul...............14:45 as 15:30
Sede Sintevi..........15:45 as 17:00

Urna 05
 
Celesc centro........07:30 as 10:00
Gaspar...................11:00 as 11:30
Brusque.................13:30 as 14:00
Celesc centro........15:30 as 17:00

Urna 06
 
Ag. Rio do Sul...07:30 as 08:30
V. Meireles .......10:00 as 10:15
P. Getúlio...........11:00 as 11:15
Salto Pilão.........11:45 as 12:10
Ibirama..............13:30 as 14:00
Ag. Rio do Sul...14:45 as 17:00

Urna 07
 
Ag. Itajaí...............07:30 as 11:30
Ag. Itajaí...............13:00 as 17:00

Blumenau 09 de janeiro de 2020.

Bruno Anacleto
Presidente SINTEVI

http://www.intersul.org.br/dowtoda.php?id=3596
http://intersul.org.br/dowtoda.php?id=3597


AS RENDAS DE DINHO

O documentário de curta-metragem As Rendas de Dinho (25’), realizado com recursos do Prêmio Catarinense de Cinema 2018, vai representar Santa 
Catarina na 23º Mostra de Cinema de Tiradentes. Na programação da Mostra, que acontece na histórica cidade mineira entre 24 de janeiro e 1º de fe-
vereiro de 2020, serão exibidos 80 curtas-metragens representando 14 estados. Os filmes selecionados são de Alagoas (3), São Paulo (18), Minas Gerais 
(17), Pernambuco (8), Rio de Janeiro (10), Rio Grande do Norte (2), Paraná(7), Santa Catarina (1), Rio Grande do Sul (3), Goiás (4), Paraíba (2), Tocantins 
(2), Espírito Santo (2) e Sergipe 1). De acordo com a organização, a Mostra de Cinema de Tiradentes apresenta, exibe e debate, em edições anuais, o que 
há de mais inovador e promissor na produção audiovisual brasileira, em pré-estreias nacionais, de longas e curtas – uma trajetória rica e abrangente que 
ocupa lugar de destaque no centro da história do audiovisual e no circuito de festivais realizados no Brasil. A Imaginação como Potência é a temática 
central da 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes e “sugere a imaginação como essa via privilegiada de desafiar a noção convencional de realidade (e 
de realismo) e confrontá-la. Nesse sentido, a proposta é refletir sobre os caminhos e os desafios do cinema em um momento de constrangimento aos 
imaginários que estão fora dos padrões normatizados”.

Gravado entre 22 e 25 de maio de 2019, com direção e roteiro de Adriane Canan e direção de fotografia de Débora Klempous, As rendas de Dinho mos-
tra fragmentos do universo superlativo de Ediwaldo Pedro de Oliveira, o Dinho, o primeiro e um dos únicos rendeiros da ilha de Santa Catarina.  O filme 
teve pré-estreia em Florianópolis em setembro de 2019, já foi exibido em universidades catarinenses e também para a comunidade onde Dinho mora.

A renda é um fio condutor de uma espécie de talk show sobre a extraordinária história de vida do personagem, hoje com 63 anos. Dinho rompeu cedo 
com protocolos tradicionais. Enquanto os outros garotos de uma das mais tradicionais comunidades de Florianópolis, o Pântano do Sul, iam para alto-
-mar e já começavam a lida com as redes de pesca, ele aprendia a fazer renda de bilro, às escondidas, com uma prima. Cedo também aprendeu o que é o 
preconceito relacionado à orientação sexual. Foi embora de sua cidade, viveu em diversos lugares: São Paulo, Toronto, Vancouver. Foi garçom de figuras 
importantes em São Paulo. Foi dançarino e professor de lambada no Canadá. Viveu amores, ganhou muitos amigos.

Há cerca de 20 anos, voltou ao Pântano do Sul. Já foi dono de um bar onde, entre as mesas e o balcão, tramava sua renda. Foi motorista de ambulância. 
Foi precursor na organização do Carnaval e nos desfiles de fantasia no Pântano. Hoje a renda é seu foco. Representa Santa Catarina em intercâmbios: 
viaja para ensinar as técnicas de renda de bilro próprias de seu lugar. Foi uma das personalidades a receber a Medalha Manezinho da Ilha Aldírio Simões, 
um tradicional reconhecimento a quem difunde a cultura de Florianópolis, em cerimônia realizada em agosto de 2019, na Câmara de Vereadores de 
Florianópolis. Dono da própria trama, agora é protagonista do documentário.

O filme tem a equipe composta majoritariamente por mulheres. As locações principais foram no Pântano do Sul, onde Dinho vive e nasceu, e o Mercado 
Público, seu atual local de trabalho, no Armazém da Renda. Por meio da trajetória do protagonista, que comanda a narrativa do documentário quase 
como um apresentador de si mesmo, de uma curadoria afetiva em imagens de arquivo e da presença de alguns de seus muitos amigos, o filme questiona 
qual o lugar das pessoas no mundo. Dinho é do Pântano e é do mundo? Como o Dinho do mundo vê o Pântano? Como o Pântano vê o mundo? E o amor? 
Dinho fala com amor, saudades e alegria para o Pântano e para o mundo.

SOBRE AS RENDAS DE DINHO

DOCUMENTÁRIO CATARINENSE É SELECIONADO PARA 
23ª MOSTRA DE CINEMA DE TIRADENTES


