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ACT 2019/2020 – 4ª rodada 

No último dia 22 de maio do corrente foi realizada a quarta reunião de negociação do ACT Nacional, momento em que a holding 
�nalizou nova proposta, aumentando o índice de reposição salarial de 1,00% para 1,50%; o que permanece muito aquém da 
in�ação do período - maio/2018 à Abril/2019 - que pontuou em 4,94% (IPCA/IBGE).
Por outro lado, a Eletrobrás acenou uma nova reunião, seria a 5ª Rodada de Negociação, com pré-agendamento para ocorrer no dia 
05/06/2019, condicionada a suspensão de movimento grevista previsto para os dias 03, 04 e 05 de junho, que por certo, haveremos 
de ter esperança e que os avanços ocorram na proposta global da Eletrobras, a ser discutida nessa rodada de negociação.
A Diretoria da Eletrobrás tem sido intransigente nas negociações, insistindo em oferecer reajuste pí�o, bem abaixo da in�ação; 
além de propor a retirada de direitos anteriormente adquiridos. 
Se não prosperar nessa 5ª Rodada de Negociação, a Intersindical entende que será necessário buscar mediação no judiciário para se 
obteralgum avanço signi�cativo, pois até o momento não se tem conseguido êxitos nas propostas realizadas, que expressem o 
verdadeiro interesse dos empregados.
A intolerância da Eletrobras se junta a da SEST (Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais), que sinalizam uma 
árdua negociação para o ACT Nacional 2019/2020 das empresas do Sistema Eletrobras, que infelizmente terá o caminho da 
Judicialização.
Adicionalmente, os empregados da Eletrosul vivem dias diferenciados em relação aos demais empregados do grupo Eletrobras, 
pois neste momento tem de enfrentar esdrúxula incorporação da Eletrosul pela CGTEE, o que resulta num mapa de risco sem 
precedentes colocando em perigo a continuidade da Eletrosul.
A pirotecnia do Lote “A” e do Lote “E” que somados com outros investimentos que não lograram em êxitos, podem �car longe de 
serem as piores decisões empresariais tomadas por gestores da Eletrosul e da Eletrobras.
Neste exato momento nos resta aguardar a próxima reunião do ACT Nacional, e �carmos na torcida por uma proposta decente, 
capaz de ser apreciada positivamente pelo corpo funcional da Eletrosul, com um mínimo de dignidade aos empregados que 
arduamente trabalharam para contribuir ao longo dos anos, em especial o ano de 2018, cooperaram para holding obter lucro 
recorde de R$ 13,3 bilhões de reais.

EXPECTATIVA NA PLR 2018
Destacamos que a Eletrobrás até o momento não se manifestou sobre o pagamento da PLR 2018, o que tem indignado 
sobremaneira os empregados, que sabem da boa performance de sua situação econômica/�nanceira. Recentemente realizou 
captação de mais de R$ 5 (cinco) bilhões de reais em debêntures, que certamente poderia absorver com tranquilidade o pagamento 
da PLR aos empregados do Sistema Eletrobras.
Uma reunião especí�ca sobre a PLR está prevista para 7 de junho, o que gera uma expectativa positiva para a justa distribuição de 
lucros aos empregados.
 

Proposta indecente com retirada de Direitos Adquiridos...

CONVOCAÇÃO – Assembleia Geral Extraordinária – AGE – 31/05/2019
Ordem do Dia: 4ª rodada de negociação 

CAMPANHA SALARIAL DAS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS – 2019/2020. 
Em primeira e única convocação:   SEDE – 08h30min      SERTÃO – 11h00min


