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Intersindical dos Pro�ssionais de Nível Médio e Universitário da ELETROBRAS CGT ELETROSUL

AS NEGOCIAÇÕES DO FIM DO MUNDO
(PARTE 1). 

FILIE-SE AO SINDICATO DE SUA CATEGORIA

INTERSINDICAL NA REPRESENTAÇÃO LEGAL DAS SUAS CATEGORIAS
E NA DEFESA DE TODOS OS EMPREGADOS DA ELETROBRAS / CGT ELETROSUL 

Esta Intersindical permanece constantemente trabalhando 
em prol dos interesses de seus Representados.

Os Sindicatos dos Engenheiros, Economistas, Administradores, Contabilistas e Técnicos Industri-
ais, que compõem a Intersindical dos Pro�ssionais de Nível Médio e Universitário da Eletrosul, da 
proposta apresentada pela holding, publicada no dia 23/12/2020, em Assembleia realizada no dia 
05/01/2021 de modo virtual, em primeira e única convocação às 10:00hs, através da plata-
forma zoom, e de acordo com o quórum presencial,  deliberaram por aprovar  a proposta apre-
sentada pela holding, com vistas à celebração do Acordo Coletivo de Trabalho do ACT 2020/2022.
As negociações foram bastante tumultuadas, com a ampliação das di�culdades pré existentes.
Pelo andar da carruagem, as futuras negociações rumarão para a redução explícita dos direitos 
conquistados. Nesta linha o Plano de Saúde, constirui um verdadeiro escárnio e sua indecorosa 
remuneração por parte dos empregados. Necessário pois, adotarmos postura combativa ante 
essa deliberação da Eletrobrás, buscando a instância judicial para a preservação de conquistas.

ENQUANTO ISSO...
Quando da (famigerada) fusão com a GCTEE, esta Intersindical alertou para problemas técnicos 
que iriam advir. Documentos foram encaminhados para a presidência da empresa com esses aler-
tas, mas esta preferiu o caminho da negligência. 
Fruto de uma misteriosa falha na operação, ainda não explicada convincentemente, a empresa 
teve paralizada a produção de energia durante semanas, coisa que fez com que ela tivesse que ir 
ao mercado de energia para poder cumprir os contratos que possuia. As responsabilidades pelo 
fato muito provavelmente serão varridas para debaixo do tapete, como corriqueiramente vem 
acontecendo (leia-se Lote A), grati�cações, passivos trabalhistas, dentre outros passivos de não 
menor importância.
Até quando isso continuará acontecendo ? Com a palavra, a diretoria!

DISSECANDO O DESASTRE ANUNCIADO.
Em meio ao debate dos últimos encontros com a Intersindical, foi colocado ao atual presidente os 
problemas de indisponibilidades das unidades A, B e C da Usina de Candiota.
A Tabela abaixo apresenta um breve resumo de dados técnicos deste Empreendimento de�citário 
ao longo de sua existência.

CARACTERÍSTICAS UTE CANDIOTA III (FASE C) DA ELETROBRAS CGTEE. 
Potência instalada 350 MW 
01 Turbina fabricante - Harbin Turbines Co (China) 
01 Gerador fabricante - Harbin Generator Company Limited   (China) 
01 caldeira fabricante - Harbin Boiler Co. (China) 
Valor inves�do R$ 1,5 bilhão (valor ob�do do site da Companhia) 
Poder calorífico  2.600 a 3.200 Kcal/Kg 
Grupo construtor Conglomerado chinês Citic Group (Ci�c), 
Energia comercializada:  292 MW médios 

Fonte: http://cgtee.gov.br/UNIDADES/CANDIOTA/


