
Os Sindicatos dos Economistas, Engenheiros, Administradores, 
Contabilistas e Técnicos Industriais, que compõem a Intersindical dos 
Pro�ssionais de Nível Médio e Universitário da Base Territorial CGT 
ELETROSUL, vem comunicar aos seus representados que a AGE, que seria 
realizada no dia 02/12 para discussão e deliberação da proposta da CGT 
Eletrosul do Termo de Compromisso ACT Especí�co 2020/2022 e ACT 
Especí�co 2020/2022, foi CANCELADA.

O motivo deste CANCELAMENTO decorre de correspondência o�cial 
endereçada a esta intersindical, subscrita pelo Gerente da Assessoria de 
Relações Sindicais e Trabalhistas da CGT ELETROSUL, CE ARS-0125/2021, Sr. 
Jeferson Nunes, segundo a qual a empresa retirou sua proposta que 
objetivava a renovação na integralidade do Termo de Compromisso ACT 
Especí�co 2020/2022 e ACT Especí�co 2020/2022, nestes termos:

“(...) “4. Diante das considerações acima apresentadas e em alinhamento 
com a manifestação esposada pela Empresa na reunião do dia 
12/11/2021, de que a proposta de acordo ora apresentada era de�nitiva e 
aderente ao proposto às demais entidades sindicais representativas dos 
empregados, cuja resposta pela aceitação deveria ocorrer até o dia 
23/11/2021, a CGT Eletrosul retira a sua proposta na integralidade, 
informando que adotará as medidas pertinentes que o caso requer.(...) ” 
(sic)

A carta que encerrou as negociações de forma unilateral, autoritária e 
absolutamente inadequada, é fato inédito na empresa, abrindo um 
indesejável precedente que afeta a todos, independentemente da classe 
pro�ssional a que pertençam.

Mais uma vez, a empresa, por seus prepostos, se recusa a debater visões e 
propostas que divergem das propostas o�ciais, tentando impor sua 
vontade, até mesmo contra questões jurídicas mais comezinhas e decisões 
judiciais. 

A INTERSINDICAL lamenta profundamente essa atitude, destoante da 
tradição negocial que pensávamos existir, sendo que serão acessados os 
devidos canais jurídicos e institucionais para a superação desse impasse.
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