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Celesquianos realizam um grande ato contra a administração Cleicio e os golpes contra a categoria

CELESC

CHEGA DE GOLPES NA CELESC

Os ataques aos trabalhadores, às suas 
representações e à empresa pública são 
uma constante desde que assumiu a nova 
administração da Celesc, comandada 
pelo Presidente Cleicio Poleto Martins. 
Cassando mandatos, atacando sindicatos 
e ameaçando direitos e conquistas histó-
ricas da categoria, a Diretoria da Celesc 
tem abusado das mentiras para tentar 
dar golpes nos trabalhadores.

Diante deste cenário, os trabalhado-
res da empresa decidiram que é o mo-
mento de reagir. Nesta quinta-feira, dia 
20, durante a reunião do Conselho de 
Administração da Celesc, os emprega-
dos estarão reunidos na sede da em-
presa, em Florianópolis, para um gran-

de ato contra os golpes da Diretoria 
e em defesa da Celesc Pública e dos 
direitos dos trabalhadores.

Mobilizada pelos sindicatos da Inter-
cel, a categoria demonstrará repúdio 
a um processo organizados que visa a 
privatização da Celesc. Com uma pos-
tura autoritária a diretoria desrespei-
ta a construção coletiva histórica dos 
celesquianos, buscando enfraquecer as 
representações dos eletricitários para 
facilitar a venda do patrimônio público.

Além de reagir contra os sucessivos 
golpes desta gestão os trabalhadores 
serão protagonistas de um dos princi-
pais momentos de enfrentamento com 
esta gestão, na defesa da Celesc Públi-

ca: a denúncia do conflito de interesse 
do presidente da Celesc, Cleicio Poleto 
Martins. Os celesquianos estarão na 
Assembleia Legislativa do Estado de 
Santa Catarina (Alesc) para protocolar 
a denúncia e buscar apoio dos deputa-
dos à luta contra a privatização. Além 
de protocolar a denúncia na Alesc, os 
trabalhadores também irão ao Tribunal 
de Contas do Estado (TCE) e ao Minis-
tério Público (MP-SC), demonstrando 
que o conflito de interesse do presi-
dente é repudiado pela categoria, que 
reconhece os riscos à empresa pública 
na permanência de um presidente que 
ocultou deliberadamente informações 
para se manter no cargo.

TST decide que greve é ilegal, impõe multa milionária e autoriza demissão dos grevistas

GREVE

GREVE NACIONAL DOS PETROLEIROS DESPERTA 
TRABALHADORES DO BRASIL

Desde o início da greve em primeiro de fevereiro, no edifício 
sede da Petrobrás, no Rio de Janeiro, a Comissão Permanente 
de Negociação da FUP está em uma sala do quarto andar do 
prédio, cobrando um canal de diálogo com a gestão, na busca 
do atendimento das reivindicações da categoria. Do lado de 
fora do prédio, na Avenida Chile, a Vigília Resistência Petro-
leira vem arregimentando apoios e participação ativa de di-
versas outras categorias, organizações populares, estudantes 
e movimentos sociais, na construção de uma ampla frente de 
luta em defesa da Petrobras e contra as privatizações. Os ele-
tricitários marcam presença e já divulgaram notas oficiais de 
apoio aos Petroleiros. Após cerca de 20 dias do seu início, a 
paralisação mobiliza cerca de 64% dos efetivos operacionais 
da Petrobrás e subsidiárias, em 13 estados do país. São mais 
de 21 mil petroleiros em greve, em um universo de aproxima-
damente 33 mil trabalhadores nas áreas operacionais.

Na noite do dia 17/02, o ministro do Tribunal Superior do Tra-
balho (TST), Ives Gandra, decretou que a greve dos petroleiros 
é ilegal. Segundo a decisão do ministro, a greve tem "motivação 
política e desrespeita as leis de greve". Gandra, ainda impôs uma 
multa diária que vai de R$ 250 mil a R$ 500 mil. Além disso, a 
Petrobras ainda poderá tomar "eventuais sanções disciplinares" 
contra os petroleiros que decidirem continuar a greve.

A decisão de Ives Gandra, conhecido dos eletricitários, pre-
vendo sanções disciplinares aos petroleiros, é um caso a parte. 
Trata-se de um jabuti no alto da árvore. Mas, diferentemente da 
anedota, todos sabem quem colocou o bicho lá. Foi o desejo, por 
parte de grandes empresas de petróleo, de destruir a Petrobrás 
além de desmantelar as empresas atacando junto seus trabalha-
dores e seus acordos coletivos de trabalho. Vejam que a greve 
começou justamente depois que a Petrobrás assinou, em 4 de 
novembro de 2019, cláusula coletiva se comprometendo a não 
promover demissão em massa, mas demitiu. Quando assinou o 

acordo, a empresa já havia se decidido por fechar a Araucária 
Nitrogenados (Fafen-PR), e demitir em massa seus empregados. 
Esse será um grande precedente de perseguição política e ataque 
aos trabalhadores se os petroleiros forem derrotados nesta greve. 
O mesmo TST onde foi aprovado o acordo de não demissão em 
massa, julga ilegal a greve contra as demissões efetuadas. Esse 
sinal de alerta deve servir e muito aos trabalhadores brasileiros, 
em especial as categorias sob maior ameaça no momento, como 
os eletricitários que recentemente fecharam acordo mediado pelo 
TST com clausula buscando se proteger das demissões em massa. 
Ao mesmo tempo a decisão de Ives, quando "autoriza" a punição 
disciplinar de grevistas, rompe com a jurisprudência trabalhista 
para permitir a comunicação entre o julgamento da greve e os 
contratos individuais dos grevistas. Doravante qualquer grevis-
ta poderá ser punido por fazer greve. Nada mais afinado com o 
Fascismo brasileiro, que queima livros e persegue professores e 
cientistas. Neste cenário, nenhuma outra postura dos trabalha-
dores pode ser aceita, a não ser o apoio irrestrito a esta greve! 
Trabalhadores do mundo, uni-vos!

TRIBUNA LIVRE

Celesc é eleita pela ANEEL a melhor distribuidora de energia do Brasil

CELESC

A MELHOR DO PAÍS É PÚBLICA

Na última semana, a Celesc foi 
eleita pela ANEEL como a melhor 
distribuidora de energia elétrica 
do Brasil, na avaliação dos pró-
prios clientes. Além do prêmio na-
cional, a Celesc também foi eleita 
a melhor distribuidora de energia 
da região sul. Em um cenário onde 
as empresas públicas estão, cada 
vez mais, sendo atacadas e o dis-
curso da privatização volta com 
força à pauta de governos, a pre-
miação para uma empresa estatal 
ganha ainda mais relevância. Mais 
do que reconhecer a empresa, o 
prêmio é um reconhecimento do 
trabalho de todos os celesquianos. 
Para os sindicatos da Intercel, o 

prêmio demonstra o comprome-
timento e responsabilidade dos 
celesquianos no atendimento de 
qualidade à sociedade catarinen-
se, impulsionando o desenvolvi-
mento do estado.

Apesar das promessas de que 
este seria o pior ano das vidas 
dos celesquianos, a categoria 
permanece no trabalho que 
tantas vezes já fez: buscar as 
melhores condições para aten-
der a sociedade catarinense. 
Sempre figurando entre as me-
lhores do país a Celesc alcança 
o topo através de um trabalho 
continuo dos empregados que 
sempre buscaram fazer valer 

o nosso lema: Celesc Pública, 
bom para todo mundo!

Desde a luta pelos recursos do 
BID até o comprometimento do 
dia a dia de trabalho, cada um 
dos empregados da Celesc é res-
ponsável por este prêmio. Mais 
do que marketing e propaganda, 
é preciso continuar com a ges-
tão participativa e, verdadeira-
mente, valorizar os trabalhado-
res, respeitando seus direitos 
históricos e sempre avançando. 
A melhor distribuidora de ener-
gia do país é pública e são os 
próprios celesquianos os res-
ponsáveis por isso. Parabéns a 
todos os companheiros!

Por Afrânio Bopré, vereador em Folianópolis pelo PSOL

O GATO, A EMPRESA PÚBLICA E O 
PAPEL DE UM PARLAMENTAR

Acordo Coletivo e reinvindicações dos trabalhadores não são a prioridade da empresa

ELETROBRAS

ELETROBRAS FOCADA EM PROGRAMAS 
ALINHADOS COM A PRIVATIZAÇÃO

No último dia 10 de fevereiro, recorri à ouvidoria da Celesc para denunciar uma suspeita 
de ligação irregular de energia no empreendimento da roda gigante instalada no bolsão da 
Casan, na Avenida Beira-Mar, no Centro de Florianópolis. Estive pessoalmente no local, na 
véspera, fotografei a fiação, ligada diretamente no poste, sem nenhum tipo de controle ou 
registro. No mesmo dia, usei a Tribuna da Câmara para informar que fiz a denúncia, ques-
tionar a atuação da Prefeitura no processo de instalação do equipamento e alertar para 
os riscos à segurança dos usuários. Acredito que seja papel do vereador fiscalizar o poder 
executivo e zelar pela cidade e pela segurança de seus habitantes. 

Sei que a Celesc é uma empresa conceituada, com uma grande estrutura e muito bem 
avaliada pelos serviços que presta. Mas confesso que foi com uma certa surpresa que vi, no 
meu e-mail, já no dia seguinte ao protocolo, uma resposta da Ouvidoria, assinada por Rei-
naldo Arcendino Fernandes, com o seguinte teor: “Referente a manifestação conforme res-
posta da área responsável, informamos que: Conforme fiscalização em campo foi desligado 
em 11/02/2020 as 11:00h, cliente terá que regularizar para pedir vistoria de ligação nova."

A eficiência técnica da empresa e a pronta resposta expuseram para a Cidade um grande 
absurdo: a Prefeitura de Florianópolis, associada a uma empresa de grande porte do ramo 
de diversões, promovendo um gato na ligação pública de energia. Ou seja, a Prefeitura sócia 
de um furto na rede elétrica da Cidade.

O “gato” do Gean virou assunto na Cidade. A imprensa deu ampla cobertura e a Prefeitura 
atrapalhou-se para tentar explicar o inexplicável.

A empresa instalou seu equipamento em espaço público nobre da cidade e cobra in-
gressos: R$ 20,00 durante a semana, e R$ 25,00, nos finais de semana. Em contrapartida, 
segundo a PMF, oferece três mil ingressos para programas da rede solidária da Prefeitura 
de Florianópolis, Somar Floripa, coordenado pela Primeira-dama. Além disso, contribuirá 
com instalação fixa de banheiros no local, segundo a imprensa, obra projetada pela mesma 
Primeira-dama. Ou seja, a empresa já é bastante beneficiada pela Prefeitura, cobra ingres-
sos que não são baratos, explora propaganda nas cabines, oferece poucas contrapartidas 
e ainda furta energia pública.

Esse episódio, lamentável, é educativo para a cidadania que deve fiscalizar o poder exe-
cutivo e preservar o correto uso de recursos que são públicos, como a energia. É ilustrativo 
também do modo irresponsável e improvisado que já se tornaram marca da maior parte das 
ações do governo Gean. Não sou contra o empreendimento e o entretenimento que oferece, 
mas sou contra o “jeitinho”, a ilegalidade e cumpri minha função de fiscalizar e denunciar.

O fato também revela que o serviço público, tão injustamente atacado, é eficiente, pres-
tativo e zeloso. Felicito a Celesc, empresa pública e, especialmente, seus trabalhadores.

Segue até 27 de fevereiro o prazo para registro de chapas visando a eleição da diretoria 
do Sinergia. O registro deve ser feito na secretaria do Sindicato (Lacerda Coutinho, 149) de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 16 horas. A eleição acontecerá dia 9 de março de 2020.

SINDICATO

ELEIÇÃO NO SINERGIA
Chapas ainda podem se inscrever em eleição do sindicato

A entrega da Pauta de Reinvindicações relativas 
ao ACT 2020/2022 ocorreu em reunião do Coletivo 
Nacional dos Eletricitários (CNE) com a Eletrobras 
dia 13/02/2020 no Rio de Janeiro onde a Intersul 
esteve como de costume, representada. Nada do que 
foi discutido na reunião aponta para um quadro posi-
tivo nas negociações deste ACT. Sequer a data do iní-
cio das negociações foi confirmada pela Eletrobras, 
alegando que o carnaval no final de fevereiro impede 
a realização da primeira rodada solicitada pelo CNE 
para dia 05 de março. O indicativo da empresa para 
a primeira rodada ficou para a semana seguinte, de 
10 a 12 de março. No dia anterior a 1ª Rodada, tam-
bém se pretende que seja realizada nova reunião de 
trabalho da Comissão da PLR 2020.

Outros temas debatidos na reunião também não 
são favoráveis aos trabalhadores. Ao contrário, a 
apresentação da Eletrobras sobre o chamado Orça-
mento Base Zero (OBZ), a ser estendido para todas 
as empresas do sistema, aponta para restrições se-
veras de custos que passam ser o foco das decisões, 
em detrimento dos investimentos e indica um total 
alinhamento da gestão da Empresa com o processo 
de privatização e perda do protagonismo do setor 
elétrico pela Eletrobras. Outra apresentação realiza-
da foi sobre o resultado da Consultoria contratada 
para fazer o dimensionamento do quadro de pessoal 
para os próximos cinco anos. O objetivo é atingir a 
melhor referência de mercado (benchmarking) para 
"quadro de pessoal das empresas do setor elétrico", 
ou seja, drástica redução de trabalhadores. Sobre o 
processo de desligamentos sem justa causa em cur-
so na Eletronorte e Eletrobras Holding, apesar dos 
protestos e argumentos do CNE de que os critérios 

praticados são injustos e extremamente subjetivos, a 
Diretoria se posicionou afirmando que "não pretende 
voltar atrás do que já foi definido sobre os desliga-
mentos dos trabalhadores". Por último sobre o pedi-
do de antecipação de parcela do 13º Salário de 2020, 
os gestores informaram que a reunião do CIASE que 
debateria o assunto não foi realizada e a resposta ao 
CNE seria dada em outro momento, até então a em-
presa não confirmou o adiantamento mas diz que a 
decisão vai depender do fluxo de caixa das empresas. 

Encerrada a reunião, na tarde do mesmo dia 13 se 
reuniu a Comissão Paritária para discussão do Ter-
mo de Pactuação da PLR 2020 no qual a gestão da 
Eletrobras resolveu agora inovar, com propostas que 
complicam muito mais a negociação. Uma delas é a 
redução ou bonificação sobre o valor de PLR com 
base na avaliação individual dos trabalhadores, pelo 
resultado do SGD. Outro complicador é a proposta de 
alteração da forma de distribuição, elevando a par-
cela proporcional ao salário para 70% e reduzindo a 
linearidade para 30%. O CNE prontamente rebateu 
as propostas argumentando a fragilidade e falta de 
confiabilidade do SGD. Quanto à forma de distribui-
ção da PLR, a proposta da Eletrobras vem absolu-
tamente na contramão do desejo dos trabalhadores, 
que tem sido, nos últimos anos, aumentar a parcela 
linear e não reduzi-la em hipótese alguma.

Restou claro para o CNE que a gestão da 
Eletrobras vai continuar, no ano de 2020, 
tentando tornar a empresa mais atrativa ao 
mercado, mesmo que para isto tenha que cada 
vez mais explorar os trabalhadores. Em resu-
mo, para os eletricitários resta a luta, pois a 
única saída é unir forças!



Senhor, tenha piedade

Olhai para a terra

Veja quanta maldade

Senhor, tenha piedade

Olhai para a terra

Veja quanta maldade

Mangueira

Samba, teu samba é uma reza

Pela força que ele tem

Mangueira

Vão te inventar mil pecados

Mas eu estou do seu lado

E do lado do samba também

Eu sou da Estação Primeira de Nazaré

Rosto negro, sangue índio, corpo de mulher

Moleque pelintra no buraco quente

Meu nome é Jesus da Gente

Nasci de peito aberto, de punho cerrado

Meu pai carpinteiro, desempregado

Minha mãe é Maria das Dores Brasil

Enxugo o suor de quem desce e sobe ladeira

Me encontro no amor que não encontra fronteira

Procura por mim nas fileiras contra a opressão

E no olhar da porta-bandeira pro seu pavilhão

E no olhar da porta-bandeira pro seu pavilhão

Eu tô que tô dependurado

Em cordéis e corcovados

Mas será que todo povo entendeu o meu recado?

Porque, de novo, cravejaram o meu corpo

Os profetas da intolerância

Sem saber que a esperança

Brilha mais na escuridão

Favela, pega a visão

Não tem futuro sem partilha

Nem messias de arma na mão

Favela, pega a visão

Eu faço fé na minha gente

Que é semente do seu chão

Do céu deu pra ouvir

O desabafo sincopado da cidade

Quarei tambor, da cruz fiz esplendor

E ressurgi pro cordão da liberdade

Com o enredo A Verdade Vos Fará Livre, o car-
navalesco Leandro Vieira imagina como seria se 
Jesus Cristo retornasse nos dias de hoje, vindo do 
morro da Mangueira.

No samba-enredo da Mangueira deste ano , os 
compositores Manu da Cuíca e Luiz Carlos Máxi-
mo lembram a origem humilde de Jesus e protes-
tam contra o extermínio de pessoas nas comu-
nidades. Em entrevista, Manu da Cuíca explicou: 
Estão matando gente nas favelas. É o recado que 
Jesus dá com o retorno dele. Ele fala da favela 
que é o povo dele. O povo oprimido.

LIVRES
A VERDADE OS FARÁ


