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AUDIÊNCIA PÚBLICA – 2ª PARTE

Apresentação do senhor Presidente da Eletrosul Economista Gilberto Odilon Eggers na ALESC sobre o processo da incorporação da 
Eletrosul pela CGTEE, ocorreu no último dia 13/05 ao Fórum Parlamentar Catarinense em defesa da Eletrosul através da segunda 
Audiência Pública realizada, em nada enriqueceu o debate já que se repetiram cenários sobre o modelo de restruturação societária da 
Eletrobrás/Eletrosul pela Eletrobrás/CGTEE, com ín�mo poder de convencimento por serem propostas infundadas e construídas com a 
�nalidade única de preparar para a já presente privatização.

Do púlpito, o Presidente Eggers, sem sucesso, reiterou por convencer das vantagens econômicas da incorporação em razão da 
restruturação societária da CGTEE – houve por parte dos presentes demonstração de desagrado expressada coletivamente.

Adicionalmente, disse “que a incorporação já foi aprovada pelo conselho da Eletrobrás com previsão de ser concluída essa incorporação 
até o início de julho desde ano em curso, a�rmou que não haverá encerramento das atividades da empresa e não haverá demissão de 
empregados e que o recolhimento de impostos não será alterado” – FALÁCIAS DE GESTÃO!

Lembrando que a comportada Diretoria Executiva da Eletrosul também esteve presente neste Ato Público-2, com parcimônia de gestos 
concordavam em silêncio com a fala de seu Presidente, infelizmente, em nada representando os empregados da Eletrosul. 

Finalizando, solicitamos ao Senhor Diretor Presidente da Eletrosul dar conhecimento aos empregados e a sociedade Catarinense sobre 
quaisquer relatórios existentes – seja da consultoria Deloitte, membros do Conselho de Administração e Diretoria da Eletrobrás – acerca 
do Mapa de Risco do Projeto, uni�cando as operações das subsidiárias da Eletrobrás na região sul do país.

Como já informado no FALA 606 - para esta Intersindical o indicativo positivo tirado na Audiência pelos parlamentares de irem ao 
encontro do Presidente da República junto com o governador Moisés, poderá dar esperança e reverter essa catástrofe noticiada – 
estamos atentos!

Plano de Saúde

O último dia 29/04 a Intersindical esteve em reunião com o novo DA senhor Jorge Mendes, entre outros assuntos tratados, teve como 
item de pauta a migração agendada para ocorrer em 01/06 - plano de saúde Eletrosul x Elosaúde – caso ocorra, por certo este coletivo 
Sindical pretende garantir a manutenção do Plano de Saúde nas mesmas condições atuais vigentes, preservando o direito adquirido dos 
seus representados - Administradores, Engenheiros, Técnicos Industriais, Economistas e Contabilistas da base territorial da Eletrosul.

ACT 2019-20

Foi realizada em 09/05/2019 a terceira rodada de negociação do ACT 2019-20, entre outras aberrações, a Eletrobras propôs reajuste 
salarial de um por cento frente uma in�ação do período próxima de cinco por cento, e o congelamento do adicional por tempo de 
serviço durante a vigência do ACT 2019-20, sendo mantido o pagamento dos anuênios percebidos até a data de assinatura deste ACT.  
VERGONHOSO......

Próxima reunião do ACT 2019-20 está agendada para ocorrer em 22/05 – Brasília-DF.

...INCORPORAÇÃO INVERTIDA – REALIDADE A CAMINHO DO BREJO...


