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COMEÇA A NEGOCIAÇÃO
Debate sobre Acordo dos celesquianos inicia

CELESC

CELESC

ACT 2018/19

CANDIDATO AO GOVERNO DO ESTADO, LEONEL CAMASÃO ASSINA COMPROMISSO COM A CELESC PÚBLICA
Candidato do PSOL assina moção apresentada pela Intercel se comprometendo em manter a Celesc Pública se for eleito

Com primeira rodada de negociação, debate sobre Acordo dos Celesquianos inicia

Nesta quarta-feira, dia 22,
aconteceu a primeira rodada de
negociação do Acordo Coletivo
de Trabalho (ACT) 2018/19 dos
celesquianos.
Diretores dos sindicatos que
compõem a Intercel se reuniram
com a equipe de negociação da
empresa para debater as reivindicações dos trabalhadores

unificadas na pauta entregue à
diretoria na última semana.
Os sindicatos da Intercel reafirmaram à diretoria da empresa
a necessidade de respeitar os
direitos e as reivindicações da
categoria, que trabalham com
dedicação para atender a sociedade catarinense. Na reunião a
Intercel também apresentou à

Diretoria um calendário de negociação semanal, traçando um
planejamento para defender os
direitos da categoria.
Até o fechamento desta edição a primeira rodada de negociação ainda não havia terminado. As informações detalhadas
de cada rodada serão publicadas no Boletim da Intercel.

ANAPAR

SEMINÁRIO DA ANAPAR DEBATE ATAQUES À
REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES
Florianópolis sedia seminário de participantes de fundo de pensão
Nos dias 30 e 31 de agosto, Florianópolis, receberá o
VI Seminário de Participantes
de Fundos de Pensão (Anapar)
Regional PR/SC. Serão dois
dias de painéis com debates
entre especialistas em previdência complementar com
destaque para as propostas
que atentam contra a participação de trabalhadores nas
fundações. No seminário serão
debatidos assuntos que estão
em discussão no Congresso
Nacional, tais como: É preciso
uma nova reforma? Também
estará na pauta a Supervisão
da Previc e a Proteção dos
participantes e das EFPC’s

e ainda, Entidades Abertas X
Entidades Fechadas de Previdência Complementar: Fomento ou Reforma do Sistema?
Para os sindicatos da Inter-

cel, e debate é fundamental
para a continuidade da participação dos trabalhadores nas
esferas de decisão da previdência complementar.

O primeiro candidato ao Governo do contra as políticas que ameaçam a soEstado a firmar compromisso com a berania do Brasil.
manutenção da Celesc Pública é Leonel
A coordenação da Intercel apresenCamasão, do Partido Socialismo e Liber- tou ao candidato a moção aprovada
dade (PSOL).
pelos trabalhadores, reiterando que a
Cumprindo o definido
"O socialista assinou Celesc "representa invepelos trabalhadores no
jável patrimônio do povo
10º Congresso dos Em- a carta-compromisso, catarinense e que seu casendo o primeiro
pregados da Celesc, os
ráter social é o verdadeisindicatos que compõem
ro indutor do crescimento
dos candidatos
a Intercel estão procueconômico do Estado de
a manifestar
rando os candidatos à
Santa Catarina".
Governo do Estado para publicamente apoio
O socialista assinou a
aos celesquianos
que estes assinem uma
carta-compromisso, sendo
carta-compromisso com a
o primeiro dos candidatos
na luta contra a
Celesc Pública.
a manifestar publicamenprivatização
Nesta terça-feira, dia 21,
te apoio aos celesquianos
Camasão esteve reunido com dirigentes na luta contra a privatização.
sindicais da Intercel, apresentando suas
A Intercel continuará procurando os
propostas e defendendo a manutenção candidatos para que todos se manifesda empresa pública. Camasão reforçou tem em defesa da Celesc Pública, patria disposição de luta contra o golpe e mônio dos catarinenses.

PRIVATIZAÇÃO

ELETROBRAS

PLATAFORMA OPERÁRIA E CAMPONESA DE ÁGUA E ENERGIA ENTREGA
PROPOSTAS À CHAPA “LULA PRESIDENTE”

BATALHA JURÍDICA CONTR A
PRIVATIZAÇÃO

Plataforma Operária e Camponesa de Água e Energia recebeu o candidato a vice-presidente Fernando Haddad.

Assessoria jurídica contesta decisão do TST

Com a participação dos eletricitários, aconteceu nesta segunda-feira, dia 20, o Ato Político
“Compromissos com o povo brasileiro para a
Soberania Energética”, que teve como objetivo
debater e ampliar propostas populares para o
Brasil nos temas da energia e da água, em defesa
da soberania do povo brasileiro e a superação do
momento de ataques aos direitos, encarecimento
da vida do povo brasileiro e desmonte dos nossos
setores de petróleo, energia, saneamento, educação e saúde.
O ato contou com a presença de Fernando Haddad, candidato à vice-Presidência e representante do candidato a presidente Luiz Inácio Lula
da Silva na campanha eleitoral; e Ana Boch, vice
candidata da chapa de Luiz Marinho ao governo
do estado de São Paulo.
Participaram os movimentos populares que
constróem a plataforma, como a Central Unica
dos Petroleiros (FUP), Confederação Nacional
dos Urbanitários (CNU), Federação Interestadual
de Sindicatos de Engenheiros (Fisenge), Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação
(CNTE), Movimento dos Atingidos por Barragens
(MAB), Levante Popular da Juventude, Movimento
dos Pequenos Agricultores (MPA), Central de Movimentos Populares (CMP), entre outras. Segundo Joceli Andreoli, da Coordenação Nacional do

A batalha jurídica contra a privatização das distribuidoras da Eletrobras continua. Após a liminar que suspendia o leilão das distribuidoras da Eletrobras ser cassada pelo Presidente do Tribunal Superior
do Trabalho (TST), a assessoria jurídica dos eletricitários protocolou
insurgência contra a decisão, buscando garantir que a liminar volte
a ter validade, impedindo assim o leilão das distribuidoras. As ações
judiciais fazem parte da batalha política e jurídica que o Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE) tem travado contra a alienação do patrimônio público, conquistando importantes vitórias que impediram a
venda das distribuidoras da Eletrobras até o momento.

CELESC

ASSEMBLEIAS DEBATEM PDI
Termo de quitação volta ao debate
MAB e da (POCAE), é de extrema importância uma
profunda alteração na política energética vigente
hoje em nosso país.
Fernando Haddad, candidato a vice-presidente
na chapa quem tem o Lula como candidato a presidente, recebeu o documento com as propostas
para um Projeto Energético Popular com soberania elaboradas pela plataforma, e afirmou: “O nosso
(plano de governo) não é um plano de uma pessoa,
é um plano coletivo de milhares de pessoas, e mais

do que isso, é um acumulo muito grande em relação aos nossos governos. Não é só uma reflexão
do presente, se baseia na experiência, e o que nós
não fizemos o estamos levando em consideração”.
O candidato disse ainda: “Pretendemos esquecer
o governo Temer, vamos pegar cada decisão que
esse governo tomou, vamos sentar com os trabalhadores e revogar aquilo que fere sua dignidade.
Vamos colocar uma agenda para frente, é assim
que vamos reconstruir uma trajetória de sucesso”.

Nesta semana os sindicatos da Intercel realizarão assembleias
para debater a renovação do Termo de Quitação constante no
Acordo Coletivo de Trabalho do Plano de Demissão Incentivada
(PDI). Procure seu sindicato e participe!
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CULTURA

SINJUSC LANÇA CAMPANHA PARA ELEIÇÕES NO TCE
Conheça o GIBI lançado
pelo Movimento pela Democratização do Tribunal de
Contas do Estado. O material está sendo distribuído a
todos os movimentos sociais,
sindicatos, entidades apoiadoras e população em geral.
O GIBI explica o que é o
Tribunal de Contas e a forma
como os seus conselheiros
são escolhidos. O Objetivo do
movimento é coletar 51 mil
assinaturas em favor de eleições diretas para Conselheiros dos Tribunais de Contas.

