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há 2 anos sem exames
periódicos

TODOS JUNTOS PELA RENOVAÇÃO COM RESPONSABILIDADE NO CONSELHO

Trabalhadores da Agência Regional
de Florianópolis não têm acesso aos
exames há 2 anos

União entre trabalhadores, Intercel e Representante dos Empregado no CA da Celesc é fundamental para a luta da categoria

Há mais de dois anos venceu o dução do absenteísmo motivado por
contrato do médico responsável pela doenças, a redução de acidentes
realização dos exames periódicos potencialmente graves, a garantia
na Agência de Florianópolis da Ce- de empregados mais adequados à
função com melhor
lesc (Arflo). Portanto
desempenho, além
há mais de dois anos
"Para os
de evitar as impliestes trabalhadores
empregados,
o
cações legais pela
estão sem fazer esexame periódico falta de atendimento
tes exames, que são
à sua obrigatoriedaobrigatórios, de acoré a garantia da
de. Para os empredo com a NR7. Vale
manutenção
gados é a garantia
lembrar que além do
das condições
da manutenção das
descaso, a empresa
fica sujeita a multas
de saúde para o condições de saúde
para o desempenho
do Ministério do Tradesempenho da da função, minimibalho pois a emprezando a chance de
sa que tiver alguma
função"
arbitrariedades em
pendência referente
aos exames médicos periódicos, ou caso de doença ou acidente. A legisnão realizá-los em seus funcionários lação que fundamenta a obrigatorieestará sujeita a multas e autuação dade da realização dos exames médicos periódicos foi estabelecida em
junto aos órgãos fiscalizadores.
A finalidade dos exames ocupa- 8 de junho de 1978 e regulamentada
cionais para o empregador é a re- pela Portaria nº. 3214.

Dois momentos da
campanha:
com os trabalhadores
de Concórdia e com o
companheiro Paulo
Roberto
Xavier, em
Chapecó

Votar é um direito de
todo trabalhador da Celesc. Este princípio democrático sempre teve papel
fundamental nos proces-

entre acionistas, governo e trabalhadores, o que
conta é a capacidade de
mobilizar os trabalhadores
para defender seus direitos. Isso, só o candidato da
Intercel tem.É na história
de Leandro Nunes com a
Intercel na defesa dos celesquianos e da Celesc Pública que fica clara a força
desta candidatura. Não são
meras palavras. São anos

dedicados aos trabalhadores e à Celesc, enfrentando diretorias, governos e
acionistas. Fazendo paralisações, manifestações,
invadindo reunião do Conselho quando necessário.
É com a certeza de que
continuaremos lutando que
nos dias 19 e 20 de março contamos com seu voto
para renovar com responsabilidade!

sos eleitorais na empresa. A Comissão eleitoral
divulgou um link para que
os trabalhadores que já
possuem senha refaçam

ela para esta eleição. O
candidato da Intercel, Leandro Nunes, solicitou à
comissão eleitoral que os
novos empregados tam-

bém tenham um link para
criação da senha. Qualquer dúvida, procurem o
RH de sua regional.
PARTICIPEM!

Candidato da
Intercel participará
de debate
O candidato da Intercel, Leandro Nunes, participará no dia 17,
próxima terça-feira, às 15 horas,
de debate entre os candidatos a
Representante dos Empregados
no Conselho de Administração da
Celesc.
Organizado
pela Associação dos Profissionais da Celesc
(APC), o debate será realizado
no Auditório da Administração
Central.
Fique de olho!

DIAS 19 E 20 DE MARÇO, VOTE NO CANDIDATO DA INTERCEL!
VOTE LEANDRO NUNES - RENOVAÇÃO COM RESPONSABILIDADE!
propostas e compromissos

A FORÇA DO TRABALHO COLETIVO
Wanderlei Lenartowicz e Deunézio Júnior são candidatos para continuar o
projeto coletivo no Conselho de Administração da Eletrosul
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mais importante delas. Lá
dentro conseguimos as informações sobre os rumos
da empresa.
Neste contexto, qualquer
ataque aos celesquianos
chega rapidamente aos
sindicatos, que mobilizam
a categoria para a luta. É
fantasioso achar que apenas currículo e sorrisos
serão armas no Conselho.
Lá dentro, na luta desigual

Votar é um direito de todos os celesquianos

ELETROSUL

Nos dias 23, 24 e 25 de março os tra- presa, sem abrir mão da defesa dos inbalhadores da Eletrosul vão às urnas teresses dos empregados. Nesta nova
para escolher, pelo quarto ano consecu- eleição, as entidades com compõem a
tivo, seus representantes no Conselho Intersul consideram que devemos dar
continuidade ao projeto
de Administração da emcoletivo.
presa. Desde o início des"A representação A chapa 1, composta
te processo os sindicatos
da Intersul apoiaram cha- dos trabalhadores por Wanderlei Lenartopas identificadas com as
no Conselho de wicz e Deunézio Cornelian Junior, tem o apoio
lutas históricas dos trabaAdministração
da Intersul porque, além
lhadores, buscando viabidas suas capacidades
lizar a representação dos
se tornou mais
pessoais, a postura adotrabalhadores no Conuma instância
tada na ação coletiva até
selho de Administração
de defesa das
então, demonstram que
como mais uma instância
os compromissos assude defesa das empresas
empresas
midos foram respeitados
públicas, da sociedade
públicas,
da
e continuam a ser persee dos próprios trabalhasociedade e
guidos. Na divulgação do
dores. Com o trabalho
mandato através dos bocoletivo, os Conselheiros
dos próprios
letins dos Conselheiros
Eleitos da Eletrosul que
trabalhadores"
ocuparam este espaço
e nas ações articuladas
com as entidades repreaté então, contribuíram
para consolidar a representação dos sentativas da categoria, fica claro que os
trabalhadores trazendo transparência papéis de dirigente sindical e de consedos debates e das posições assumidas lheiros eleitos não se confundem, mas
de acordo com as necessidades da em- se complementam.

Renovar com responsabilidade. Mais do que um
slogan, este é o desejo
que move esta campanha.
A luta dos trabalhadores da
Celesc contra a privatização e os ataques aos seus
direitos tem sido vitoriosa
por conta da união entre
trabalhadores e sindicatos
da Intercel em todas as instâncias. E o Conselho de
Administração se tornou a

Defender a energia elétrica como um bem essencial para o
povo e estratégico para o desenvolvimento e soberania do
país; em uma empresa verdadeiramente pública;
Posicionar-se contra a privatização do setor elétrico e pelo
fortalecimento do papel social das empresas do grupo
Eletrobras;
Articular-se com o movimento sindical/social e o parlamento
visando interesses dos trabalhadores e da sociedade;
Atuar no conselho buscando suplantar os limites impostos
pela lei 12.353 de 28/12/10;
Agir com independência e fiscalizar os atos da diretoria da
empresa;
Promover o congresso dos trabalhadores da Eletrosul;
Articular-se com membros de outros conselhos do setor
elétrico objetivando a troca de experiências;

Dias 23, 24 e 25, vote
no projeto coletivo!
Acompanhe nosso facebook
www.facebook.com/Chapa1CAcoletivo

Defender a “verdadeira reintegração” dos empregados
anistiados
Defender a urgente realização de Concurso Público para
recompor a força de trabalho na Eletrosul

TRABALHADORES

NOSSOS DIREITOS SÃO
INEGOCIÁVEIS
Atos em defesa de direitos trabalhistas
acontem em todo o pais, dia 13
Dia 13 de março será um grande dia de luta nacional em defesa dos direitos
trabalhistas, da Petrobrás, da Reforma Política e Contra a Terceirização. O
Sinergia participa das mobilizações que acontecerão em Florianópolis. Por
isto convocamos todos trabalhadores a participar da mobilização. Na capital
catarinense acontecerá uma concentração em frente a catedral a partir das 14
horas, e um ato público entre 16 e 18 horas. Ao lado, nossa pauta.

Nossa pauta
Dilma! Retire as MPs 664 e 665 que
suprimem direitos trabalhistas.
Contra a PL 4330 da terceirização.
Plebiscito pela Constituinte da Reforma
Política.
Defesa da Petrobrás.

Manter os empregados informados sobre o que ocorre no
conselho e sobre outras questões de seu interesse;
Posicionar-se contra práticas anti-sindicais.

vote chapa 1!
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Sai de cima,
gilmar!

por Frei Betto

Projeto que dá fim ao
financiamento privado de
campanhas está parado há
mais de 11 meses
No dia 2 de abril de 2014, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, pediu vistas do
processo de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4650, que proíbe o financiamento
empresarial de campanhas eleitorais e partidos políticos.
Na prática, a ADI contribui enormemente à democracia e ao combate à corrupção, pois proibindo que empresas financiem a política esta iniciativa retira o principal ponto de contato entre corruptos e corruptores.
No STF, a ADI já havia obtido 6 (seis) votos favoráveis
e apenas 1 (um) contrário quando Gilmar Mendes pediu vistas, na tentativa de engavetar a proposta.
Trata-se de uma ação articulada com os setores
conservadores do Congresso Nacional, liderados
pelo deputado Eduardo Cunha. Impedem a votação
da ADI até conseguirem aprovar o Projeto de Emenda
Constitucional (PEC) 352/13 e, assim, constitucionalizar o financiamento empresarial.
Hoje completam-se 11 meses desde que o ministro
do Supremo pediu vistas do processo. Conclamamos a todos e todas a reivindicar conosco: “Devolve,
Gilmar!” A democracia precisa e o povo brasileiro deseja um sistema político livre da influência do poder
econômico, dos corruptores e dos corruptos.

"Na prática, a ADI contribui
enormemente à democracia e
ao combate à corrupção, pois
proibindo que empresas financiem
a política esta iniciativa retira o
principal ponto de contato entre
corruptos e corruptores"

constituinte já

