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Compartilhamento de postes, segundo a definição da normativa I3130015, é "o espaço autorizado para o lançamento dos cabos das 
ocupantes em dutos da Detentora". Segundo esta interpretação, toda a empresa que deseja utilizar os postes da Celesc, deve apresen-
tar um projeto para análise, uma vez que estes cabos exercem um determinado esforço sobre a nossa rede. Esta análise deve ocorrer 
em no máximo 90 dias. Após esse prazo, as empresas podem, em tese, lançar seus condutores na rede INDEPENDENTE da aprovação.
E aí começam os problemas: o número de empresas que ocupam nossos postes triplicou nos últimos anos. São empresas de Telefonia, 
TV a cabo, Câmeras de Vigilância e muitas delas oferecem os mesmos serviços, na mesma área de abrangência. Em contrapartida, a 
Celesc, que deveria aumentar a fiscalização destes, reduziu em todas as regionais o número de trabalhadores nas áreas de projetos, 
fazendo com que as análises fiquem represadas.

PÁGINA 2

Não definitivamente! Esta imagem que enche os 
olhos do leitor não foi produzida na Índia, Paraguai 
ou Indonésia. Isto é Celesc! É deste jeito que estão 
sendo tratados os compartilhamentos de postes  na 
concessionária dos catarinenses!

Foto: Intercel
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CELESC

Compartilhamento de postes: riscos e  
prejuízos
Com a grande demanda de projetos parados, a diretoria resolveu LIBERAR, na região da grande Florianópolis, para todas as empreiteiras, a fixação das 
ferragens nos postes, visando facilitar o lado do terceirizado, mas não o do celesquiano. Resultado: a empreiteira além de não pagar a mão de obra por 
dois deslocamentos, vem lançando tudo o que quer, preferencialmente a noite, onde os trabalhadores têm menor possibilidade de atuar na fiscalização.  
A solução? Foi criado no ano de 2012 um grupo de trabalho com o intuito de regularizar este procedimento. Um trabalho competente, que definia, além 
de prazos e diretrizes, a contratação imediata de pelo menos dezesseis profissionais (um para cada regional) a fim de tratar diretamente o caso. A dire-
toria continuando a lógica do “mais por menos”, vetou boa parte da redação conclusiva do Grupo de Trabalho.

FALTA IDENTIFICAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E SOBRA RISCO À SEGURANÇA
A bagunça no compartilhamento vêm atin-
gindo em cheio os trabalhadores da Celesc. 
As compartilhadoras que estão devidamente 
identificadas com pequenas placas amarelas, 
e constam no cadastro, são avisadas quan-
do há procedimento nos postes. Todavia, a 
exemplo do procedimento adotado pelas em-
presas que fazem os lançamentos clandesti-

nos, elas não comparecem para retirar seus 
cabos, ficando este trabalho para o celesquia-
no, pois o grande volume de ramal e a falta 
de organização na zona de compartilhamento 
dificultam o acesso de nossos eletricistas as 
estruturas de baixa e média tensão, aumen-
tando assim o tempo para execução do ser-
viço, prejudicando os já comprometidos DEC 

e FEC, além de adicionar etapas ao serviço 
que podem expor os trabalhadores à riscos 
de saúde e segurança. Os celesquianos, por 
todo o estado, ficam sem ter como agir, pois 
não tem autonomia para cortar os cabos que 
se encontram irregulares, piorando ainda 
mais a situação e proporcionando um amargo 
sentimento de impotência.

ILUMINAÇÃO DE REALCE: OUTRO VILÃO
Como pode ser observado na foto ao lado existe tam-
bém uma luminária abaixo do convencional instalada 
nos postes. É a iluminação de realce. Esta luminá-
ria é instalada abaixo da zona de compartilhamento 
e teria como objetivo iluminar melhor o passeio de 
pedestres nas calçadas. Infelizmente elas são hoje 
uma armadilha tanto para terceirizados de teleco-
municações quanto para trabalhadores da Celesc. 
Como possuem comando elétrico individual por meio 

de fotocélula, estas lâmpadas permanecem energi-
zadas por muitas vezes. O risco aumenta, pelo fato 
de, em sua grande maioria, estas não serem ater-
radas. E o pior: como não existe sinalização entre 
ela e a rede que a alimenta, os compartilhadores 
clandestinos estão lançando seus cabos por cima do 
condutor energizado. Vale lembrar que a única pro-
teção entre a luminária e a rede, seria o elo fusível 
do Transformador. 

ATÉ QUANDO?
A diretoria da Celesc não desconhece o caso. Em reu-
nião dos sindicatos que compõem a Intercel com o 
Presidente e com o Diretor de Distribuição, a demanda 
foi apresentada com ampla informação, deixando cla-
ro que muito mais importante que a uniformização dos 
contratos é eliminar o risco de acidentes a que nos-
sos trabalhadores estão sendo expostos. O diretor de 
Distribuição se comprometeu em disponibilizar espaço 
dentro de uma reunião que trataria do assunto com as 
empresas terceirizadas. Até o fechamento desta edi-
ção, nenhuma convocação formal foi recebida.

PROBLEMAS PARA A SOCIEDADE
A situação caótica com o compartilhamento já atinge a sociedade. Em Florianópolis, no último dia 19, cabos de telefonia deixaram o trânsito lento por toda a 
manhã, no campus da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Segundo reportagem do Diário Catarinense, funcionários da manutenção da UFSC es-
tiveram no local e, confirmando que não se tratava de cabos de energia e que não apresentavam risco à segurança dos transeuntes, nem haviam comprometido 
o sistema de internet e telefone da empresa, apenas informaram a operadora, deixando cones no local.
Em Brusque, também no dia 19,  a Câmara de Vereadores registrou a situação que os cabos telefônicos e de TV a cabo estão mal instalados em torno da cida-
de.  Foi proposta a criação de uma lei municipal para regulamentar a instalação da fiação. Segundo o vereador Jean Pirola, "fiação hoje não respeita uma altura 
específica, grande parte fica caída sobre as calçadas senão quando sobre a estrada, enrolada em postes, enfim, está totalmente fora do padrão. O Procon já fez 
um trabalho de fiscalização a fim de intimar os responsáveis, porém, os fios não têm identificação".
Estes dois casos são apenas exemplos da situação atual que permeia todo o estado. Além do descontentamento da sociedade e da exposição dos trabalhadores 
da Celesc a riscos desnecessários, o mais alarmante é a grande imobilidade no tratamento sério da situação.

Trabalhador da empreiteira lança cabo de telecom acima da zona de compar-
tilhamento, dentro da área energizada. Com o tempo, em virtude do peso, a 
cordoalha entra em contato com a rede e é capaz de energizar um circuito a 
quilômetros de distâcia, pois as estruturas de TELECOM NÂO SÂO ATERRA-
DAS. Detalhe ao fundo: o lançamento se dá sob os olhos de quem é respon-
sável pela fiscalização, CREA-SC e CELESC.
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Sindicalistas de todo o Brasil, ligados as empresas do grupo Eletrobras, estiveram na sede 
da Federação Nacional dos Urbanitarios – FNU, no Rio de Janeiro – RJ, de 19 a 21 de março 
de 2013, participando do Seminário de Planejamento da Campanha Nacional dos Eletricitá-
rios. O seminário realizou uma avaliação geral da campanha de data-base do ano passado, 
debateu as estratégias para a campanha de 2013 e definiu a pauta nacional de reivindica-
ções. O seminario também aprovou a arte que irá compor os materiais de campanha, con-
tendo o mote bem como as principais bandeiras de luta da categoria para este ano. Pelas 
avaliações e debates realizados, considerando os impactos financeiros da antecipação da 
renovação das concessões do setor elétrico nas empresas do Grupo Eletrobras, a expec-
tativa é de que as empresas busquem nas negociações deste ano reduzir seus gastos com 
pessoal, apresentando propostas rebaixadas para o ACT 2013/2014, com redução de bene-
fícios e direitos. Para os dirigentes que participaram do planejamento, a principal estratégia 
das entidades sindicais para um bom acordo coletivo consistirá em não aceitar em hipótese 
alguma a redução das conquistas históricas. Para isso, será necessária muita mobilização 
e disposição de luta da categoria. Além disso, as bases para fechamento de acordo deverão estar muito bem claras na redação da proposta final, para 
que dirigentes e trabalhadores não venham a ser surpreendidos no momento da efetivação do acordo. Os trabalhadores da Eletrosul estiveram re-
presentados no planejamento nacional por uma delegação de 6 dirigentes dos sindicatos que compõem a Intersul que levaram para o Rio de Janeiro 
os encaminhamentos das assembleias e da Plenária dos Trabalhadores da Eletrosul, realizada em Florianópolis dia 09 de março de 2013. A pauta de 
reinvindicaçoes e materiais de campanha serāo divulgados assim que passarem pela revisão das assessorias jurídica e de comunicação da FNU.

ELETROBRAS

Eletricitários planejam campanha nacional de data-base

CELESC

Diretoria anuncia a redução de 15 caixinhas. E o resto?
A Diretoria da Celesc anunciou na última segunda-feira, dia 25, que re-
duziu a estrutura organizacional da empresa, extinguindo 15 cargos com 
função gratificada. Mas e o resto? O trabalhador mais atento com certeza 
lembra das 33 caixinhas criadas na gestão Gavazzoni. Sob o pretexto 
de "adequar a estrutura funcional da Celesc ao novo esta-
tuto", o então presidente criou 33 novos cargos de chefia. 
As famosas caixinhas. E não teve nenhum diretor que se 
manifestou contrário. À época, os sindicatos que compõem 
a Intercel já criticaram ferrenhamente a gestão por inchar 
uma estrutura sem motivos. Conforme matéria veiculada 
no Jornal Linha Viva nº 1120, a Celesc justificava a cria-
ção das caixinhas com a supressão das 3 presidências em 
uma. Nossa crítica à época dizia: "transforma-se uma ação 
correta como a unificação das presidências em pretexto e 
a economia gerada com essa ação vira moeda para es-
banjar gratificações, sem real necessidade para tal. Seria 
mais prudente a Diretoria reavaliar a remuneração das 
chefias, dando real valor ao trabalho de coordenação que 
estes empregados executam. Nessa linha, a Intercel defende uma politi-
ca gerencial que propicie a ocupação desses espaços por trabalhadores 
verdadeiramente capazes de exercerem essas funções, independente 
da filiação partidária ou das afinidades pessoais".
Além disso, para os sindicatos que compõem a Intercel, a estrutura an-

terior à criação das caixinhas já não era a ideal. O posicionamento dos 
sindicatos que compõem a Intercel mantém-se pela estrutura organiza-
cional da Celesc com um único presidente e com apenas seis Diretorias 
para gerir a empresa. Também temos certeza que as várias assistências, 

assessorias, departamentos e divisões são desnecessá-
rias se o trabalho for coordenado de forma correta. A ver-
dade é que a crítica permanece a mesma. Depois de 1 
ano, a ironia salta aos olhos no comunicado encaminhado 
ao mercado pela Celesc, justificando o enxugamento da 
estrutura: a necessidade de redução de custos. A criação 
dos 33 cargos de chefia somava uma despesa com gratifi-
cações da ordem de mais de R$ 1 milhão de reais. Agora, 
com o extinção dos cargos se propõem a reduzir R$ 720 
mil em gratificações.
O fato é que ainda é pouco. Os 18 cargos criados por Ga-
vazzoni que restam devem ser extintos. A quantidade ab-
surda de assessorias também. 
E aí o trabalho deve continuar: a criação de uma política 

gerencial que contemple as necessidades da empresa e as capacitações 
do corpo funcional da Celesc, mas que também estabeleça uma política 
de consequências para que os celesquianos que tenham função gratifi-
cada realmente façam a gestão de seus trabalhos e trabalhadores. Que 
os cortes continuem, mas com responsabilidade.

Temos certeza que 
as várias assistên-
cias, assessorias, 
departamentos e 
divisões são des-
necessárias se o 
trabalho for coor-
denado de forma 
correta

CELESC

"Papanduva: capital nacional da 
queda de energia elétrica"
Os trabalhadores da Celesc de Papanduva estão em uma situação muito 
complicada. As constantes faltas de energia e atrasos nos investimentos es-
tão jogando a sociedade contra a empresa. Os trabalhadores são hostilizados 
pela população e uma campanha contra a Celesc já toma as ruas da Cidade. 
A situação se arrasta há tempos e finalmente a Celesc tomou uma atitude. 
No dia 12 de abril o presidente participará de audiência pública para debater 
com os cidadãos os problemas no abastecimento de energia elétrica. Para os 
sindicatos que compõem a Intercel é imperativo que a empresa se manifeste 
perante a sociedade para resolver os problemas, além de garantir a integrida-
de física e moral dos trabalhadores, que ficam à mercê da situação.

RISCO DE MORTE!

Fotos: Intercel

Foto: Intercel

Foto: Intersul
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O duelo entre a vida e morte
CULTURA

Num dos mais belos hinos da liturgia cristã da Páscoa, que nos vem do século XIII, se canta que “a vida e a morte travaram 
um duelo; o Senhor da vida foi morto mas eis que agora reina vivo”. É o sentido cristão da Páscoa: a inversão dos termos do 
embate. O que parecia derrota era, na verdade, uma estratégia para vencer o vencedor, quer dizer a morte. Por isso, a grama 
não cresceu sobre a sepultura de Jesus. Ressuscitado, garantiu a supremacia da vida. 

A mensagem vem do campo religioso que se inscreve no humano mais profundo, mas seu significado não se restringe a ele. Ganha 
uma relevância universal, especialmente, nos dias atuais, em que se trava física e realmente um duelo entre a vida e a morte. 
Essse duelo se realiza em todas as frentes e tem como campo de batalha o planeta inteiro, envolvendo toda a comunidade de 
vida e toda a humanidade. 

Isso ocorre porque, tardiamente, nos estamos dando conta de que o estilo de vida que escolhemos nos últimos séculos, implica 
uma verdadeira guerra total contra a Terra. No afã de buscar riqueza, aumentar o consumo indiscriminado (63% do PIB norte-
americano é constituido pelo consumo que se transformou numa real cultura consumista) estão sendo pilhados todos os recursos 
e serviços possíveis da Mãe Terra. 

Nos últimos tempos, cresceu a consciência coletiva de que se está travando um verdadeiro duelo entre os mecanismo naturais 
da vida e os mecanismos artificiais de morte deslanchados por nosso sistema de habitar, produzir, consumir e tratar os dejetos. 
As primeiras vítimas desta guerra total são os próprios seres humanos. Grande parte vive com insuficiência de meios de vida, 
favelizada e superexplorada em sua força de trabalho. O que de sofrimento, frustração e humilhação ai se esconde é inenarrável. 
Vivemos tempos de nova barbárie, denunciada por vários pensadores mundiais, como recentemente por Tsvetan Todorov em seu 
livro O medo dos bárbaros (2008). Estas realidades que realmente contam porque nos fazem humanos ou cruéis, não entram nos 
cáculos dos lucros de nenhuma empresa e não são considerados pelo PIB dos paises, à exceção do Butão que estabeleceu o Indice 
de Felicidade Interna de seu povo. As outras vítimas são todos os ecossistemas, a biodiversidade e o planeta Terra como um todo.

Recentemente, o prêmio Nobel em economia, Paul Krugmann, revelava que 400 famílias norte-americanas detinham sozinhas 
mais renda que 46% da população trabalhadora estadounidense. Esta riqueza não cái do céu. É feita através de estratégias de 

acumulação que incluem trapaças, superespeculação financeira e roubo 
puro e simples do fruto do trabalho de milhões. 

Para o sistema vigente e devemos dizê-lo com todas as letras, a 
acumulação ilimitada de ganhos é tida como inteligência, a rapinagem 
de recursos públicos e naturais como destreza, a fraude como habilidade, 
a corrupção como sagacidade e a exploração desenfreada como sabedoria 
gerencial. É o triunfo da morte. Será que nesse duelo ela levará a melhor?

O que podemos dizer com toda a certeza que nessa guerra não temos 
nenhuma chance de ganhar da Terra. Ela existiu sem nós e pode continuar 
sem nós. Nós sim precisamos dela. O sistema dentro do qual vivemos é 
de uma espantosa irracionalidade, própria de seres realmente dementes.

Analistas da pegada ecológica global da Terra, devido à 
conjunção das muitas crises existentes, nos advertem que 
poderemos conhecer, para tempos não muito distantes, 
tragédias ecológico-humanitárias de extrema gravidade.

É neste contexto sombrio que cabe atualizar e escutar 
a mensagem da Páscoa. Possivelmente não escaparemos 
de uma dolorosa sexta-feira santa. Mas depois virá a 
ressurreição. A Terra e a Humanidade ainda viverão.

Leonardo Boff é teólogo, filósofo e escritor
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