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Diretor Comercial é

eleito
Trabalhadores elegeram celesquiano para
gerir diretoria pelos próximos 3 anos

Eletrosul estimula a

PRECOCIDADE
Em ato na sede da Eletrosul, trabalhadores da
empresa manifestaram-se contra a normativas de
controle de frequência estabelecidas
pg. 2-3
1

CELESC

ELETROSUL

diretor comercial é eleito na celesc

somos ativos contra a venda de ativos
Assembleia define paralisação para o dia 27 de abril

Assegurada pela Lei 13.570, eleição referendou nome de celesquiano que deverá gerir a
Diretoria Comercial pelos próximos 3 anos
resultado

Realizada nesta segunda e terça-feira, dias 11 e 12 de
abril, a eleição para Diretor Comercial referendou novamente um celesquiano para ocupar e gerir uma diretoria
da empresa.
Com 1363 votos, Eduardo Cesconeto foi reeleito para
mais 3 anos à frente da Diretoria Comercial. Claudio Varella recebeu 948 votos e Dilson Luiz 249. Ao todo, 2627
trabalhadores compareceram às urnas nos dois dias de
votação.
A ampla participação dos trabalhadores demonstrou
novamente que a categoria valoriza a conquista histórica
do direito de eleger entre de seus pares um trabalhador
para gerenciar uma das mais importantes áreas da empresa. Garantida pela Lei 13.570, que regula a estrutura
administrativa da Celesc, a eleição para Diretoria Comercial aproxima os trabalhadores da gestão da empresa,
somando forças na luta por uma Celesc Pública.
Para os sindicatos que compõem a Intercel, o fim deste
pleito marca a consolidação definitiva de um importante
espaço representativo em um momento de grandes de-

safios. O processo de prorrogação das concessões, com
metas agressivas impostas aos trabalhadores exige também uma diretoria compromissada com a Celesc Pública. Essa é a importância fundamental de existir uma vaga
na diretoria que só pode ser ocupada por um trabalhador
de carreira da empresa.
Apesar do término do processo eleitoral, os trabalhadores da Celesc devem permanecer acompanhando os
desdobramentos da eleição. O diretor eleito deverá ser
referendado pelo Conselho de Administração da Empresa e, com a já conhecida discordância dos acionistas
minoritários, que não aceitam a eleição e tentam a todo
custo caçar o direito dos celesquianos, é possível que a
condução do candidato vencedor enfrente problemas no
Conselho. O histórico recente demonstra que a Angra já
travou a indicação de Diretores, deixando a Celesc em
uma situação complicada. É preciso garantir que a vontade democrática dos celesquianos seja respeitada, dando
força à gestão participativa e à luta pela manutenção da
Celesc Pública.
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Na última edição do Linha Viva os cargos dos candidatos Eduardo Cesconeto, Dilson Luiz e Cláudio Varela foram divulgados com erro. Eduardo
Cesconeto entrou como Eletricista e hoje é Técnico Industrial. Dilson Luiz
entrou como Técnico e passou ao cargo de Administrador. Cláudio Varella é
Técnico Insdustrial, formado em engenharia.
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governo determina congelamento de salários no
funcionalismo público
Governo Estadual decreta congelamento até dezembro
O governo do Estado anunciou nesta terça-feira, dia 12, o congelamento
dos salários do funcionalismo público
até dezembro deste ano. Após reunião do secretariado, o Governador
do Estado, Raimundo Colombo anunciou a decisão e justificou a medida
como forma de evitar o crescimento
da despesa e consequente estouro do

limite da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Hoje a folha de pagamento
compromete 49% das receitas, sendo
que o limite prudente é de 46,55%.
Apesar de não se enquadrar nas
mesmas regras, a situação serve de
alerta para os trabalhadores da Celesc, que tem a data-base da categoria em outubro. Em um momento de

forte crise política e econômica e com
as metas da Aneel apontando para
um ataque aos direitos dos trabalhadores, a perspectiva para o Acordo
Coletivo de Trabalho não é tranquila.
Afinal, se no último ano, sem este cenário, a empresa já apresentou uma
proposta de reajuste zero, o que esperar agora?

Os sindicatos que compõem a Intersul estão realizan- e da sociedade com os interesses na privatização e
do assembleias em todas as bases para deliberar so- venda de ativos do setor elétrico brasileiro. Nas asbre a realização de um ato contra a venda de ativos da sembleias os trabalhadores também estão sendo inforEletrosul. O movimento intitulado “somos ativos, contra mados sobre as negociações da PLR e a realização
a venda de ativos – Privatização nunca mais” vai mobi- de reunião no dia de hoje, dia 13 de abril, no Rio de
Janeiro com a Eletrobrás. O Colizar todas as áreas da empresa
letivo Nacional dos Eletricitários
e propõe um dia de paralisação
"Na assembleia eles
no dia 27 de abril. Algumas áreas
(CNE) espera que nesta reunião
decidiram por um dia
a Eletrobras apresente sua projá realizaram assembleias, como
de paralisação em 27
posta definitiva que será depois
Joinville onde o a paralisação foi
avaliada pelos trabalhadores.
aprovada por unanimidade e na
de abril, para debater
Sede da Empresa onde mais de
Se aprovado pela maioria das
e nivelar informações
assembleias das entidades que
150 trabalhadores lotaram o hall
sobre
a
venda
de
ativos
compõem a Intersul, o ato do dia
de entrada nesta terça-feira de
manhã, dia 12 de abril. Outras
da empresa. O movimento 27//04 deverá contar com a concentração de trabalhadores de
áreas irão realizar assembleias
intitulado 'Somos ativos,
no decorrer dos próximos dias. O
diversos locais na sede da emcontra a venda de ativos – presa e será marcado ainda pela
ato pretende propiciar o debate
entre os trabalhadores, buscanPrivatização nunca mais', entrega oficial da pauta de reinvindicações da categoria para o
do esclarecer e enfatizar quesvai
mobilizar
todas
as
tões como a necessária unidade
ACT 2016/17. Diante de um ano
difícil como o que estamos vivendos trabalhadores em defesa da
áreas da empresa"
do o principal neste momento é
Eletrosul pública e sustentável; a
necessidade de melhoria e transparência na gestão; os trabalhadores manterem sua unidade. As principais
qual a real situação dos ativos da Eletrosul, se hou- bandeiras da campanha nesta data-base são a luta
ve erros de planejamento, execução e fiscalização das contra a privatização, revisão do modelo do setor eléobras de implantação, e fundamentalmente explicitar trico já, ampliação de conquistas, garantia de emprego,
as contradições entre os interesses dos trabalhadores ganho real nos salários e PLR justa.

Eletrosul estimula precocidade
A manhã de terça-feira na sede da
Eletrosul foi aproveitada ainda para
os trabalhadores reforçarem mais
sua inconformidade com as normativas e sistemáticas de controle de
frequência estabelecidos pela empresa. Com ajuda de dezenas de
pais o saguão da sede amanheceu
lotado de carrinhos de bebês manifestando a insatisfação dos empregados com a disposição da empresa de liberar apenas uma ida anual

para que os pais acompanhem seus
filhos maiores de 1 ano a consultas
médicas e afins. Um esquete teatral
animou o encontro.
Dirigentes sindicais entregaram
cartas da Intersul e do Sinergia à presidência da Eletrosul, manifestando
o apoio das entidades às reinvindicações contidas no abaixo assinado
contendo 451 assinaturas. O abaixo
assinado foi entregue em fevereiro
à empresa e reivindica várias ques-

tões como a redução da jornada de
trabalho em duas horas para amamentação; licença paternidade de
30 dias e abono de ausências para
licença nojo que considere os laços
afetivos familiares e não somente a
parentalidade legal. As cartas da Intersul e do Sinergia foram entregues
em mãos para Jeferson Nunes, Assessor de Relações Trabalhistas
que garantiu que a empresa dará
responderá o mais breve possível.
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CULTURA

13 linhas para

viver

por Gabriel Garcia Marquez

1. Gosto de você não por quem você é, mas por quem sou quando estou contigo.
2. Ninguém merece tuas lágrimas, e quem as merece não te fará chorar.

3. Só porque alguém não te ama como você quer, não significa que este alguém não
te ame com todo o seu ser.
4. Um verdadeiro amigo é quem te pega pela mão e te toca o coração.
5. A pior forma de sentir falta de alguém é estar sentado a seu lado
e saber que nunca vai poder tê-lo.
6. Nunca deixes de sorrir, nem mesmo quando estiver triste,
porque nunca se sabe quem pode se apaixonar por teu
sorriso.
7. Pode ser que você seja somente uma pessoa para o
mundo, mas para uma pessoa você seja o mundo.
8. Não passe o tempo com alguém que não esteja disposto
a passar o tempo contigo.
9. Quem sabe Deus queira que você conheça muita gente
errada antes que conheças a pessoa certa, para que
quando afinal conheça esta pessoa saibas estar agradecido.

10. Não chores porque já terminou,
sorria porque aconteceu.
11. Sempre haverá gente que te machuque,
assim que o que você tem que fazer é
seguir confiando e só ser mais cuidadoso em
quem você confia duas vezes.
12. Converta-se em uma pessoa melhor e tenha certeza de saber quem você é antes
de conhecer alguém e esperar que essa pessoa saiba quem você é.
13. Não se esforce tanto, as melhores coisas acontecem quando menos esperamos

