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Diagramação: Acerte Comunicação

A INTERSINDICAL, como é do conhecimento de todos, não aprovou a proposta de PCS apre-
sentada pela empresa. A partir daí a diretoria passou a se utilizar de todos os métodos, para 
induzir os sindicatos a se submeterem às suas vontades. Primeiro fez pressão sobre os dirigen-
tes que negociaram o PCS. Não tendo surtido resultado levaram à reunião de diretoria colegia-
da uma proposta para ser encaminhada ao Conselho de Administração, no sentido de discri-
minar propositalmente os representados pela INTERSINDICAL. E assim aconteceu. Sabedores 
que serão tomadas as medidas judiciais para debelar mais essa agressão aos pertencentes das 
categorias diferenciadas, agora, não satisfeita com a demonstração anterior de total falta de 
escrúpulos, determinado “dirigente sindical” se entregou à diretoria com segundas intenções, 
talvez cooptado pela direção, olhando somente para o seu umbigo e levando seus colegas de 
pro�ssão a reboque, para atingir o seu objetivo e assim �car de bom moço perante a diretoria. 
Soube-se que alguns empregados foram contatados pelas che�as, para participarem de uma 
tal “assembleia virtual”, coisa inexistente no Ordenamento Jurídico Sindical, um verdadeiro 
estelionato sindical. Há ainda os aproveitadores de plantão, se aproveitam do momento para 
se locupletarem. Fazem da intriga a sua forma de atuação. Essas pessoas continuam pequenas, 
minúsculas, infelizes. Se esforçam em cavar o fundo do poço da ética.De qualquer forma, a 
INTERSINDICAL cumpre, mais uma vez, o seu papel. Essa tal Assembleia sindical virtual para 
efeitos de aprovação de ACT simplesmente NÃO EXISTE. NÃO TEM VALIDADE JURÍDICA. TRA-
DUZ-SE EM ATO DE IMPROBIDADE POR ILEGALIDADE. Nunca a união foi tão fundamental 
como agora. A estratégia da direção e dos velhos e conhecidos “dirigentes sindicais” é bastante 
clara: dividir para conquistar. É importante sempre lembrar que a divisão somente enfraquece, 
diminui, facilitando a força do patronal.

 É HORA DE UNIÃO, DE SOMAR, DE AGREGAR, DE CONSTRUIR JUNTOS.
NÃO AOS ENGANADORES, AOS APROVEITADORES DE PLANTÃO.

Do jeito que as coisas estão 
caminhando na CELESC, 

falta pouco para que seja 
o�cializado um estado de 

coisas onde a coação e o 
assédio passem a ser utili-
zados como instrumentos 

de negociação.

CUIDADO COM OS
APROVEITADORES
DE PLANTÃO


