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

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 

INTERSINDICAL DEFLAGRA GREVE
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 a todos os pro�ssionais 
de sua base representada que, em Assembleia Geral Extraordinária de forma Virtual 
realizada na tarde de ontem, 27/01, deliberaram por instaurar PARALISAÇÃO POR 
TEMPO INDETERMINADO – GREVE, partir das 07:00hs do dia 31/01, segunda feira. 
Os resultados da AGE foram: 89 votos a favor, 10 contra, 16 abstenções, num total de 
119 votantes.

Os debates que de�niram a instauração da paralisação estão relacionados ao 
desrespeito que vem sendo praticados pela direção da Empresa com relação aos 
direitos historicamente conquistados nos sucessivos Acordos Coletivos de Trabalho, 
inclusive descumprindo �agrantemente o Acordo Coletivo Nacional, que determinava 
a repactuação do ACT anterior; as questões relacionadas com a imposição unilateral de 
um Plano de Saúde leonino; a omissão no que tange a supressão de parte da PLR de 
2018 por manobra contábil; o alijamento completo dos pro�ssionais das discussões e 
deliberações no tocante aos rumos da empresa pela privatização, dentre outras perdas 
de benefícios.

Com relação ao ACT 2020/2022 ESPECÍFICO, cujas discussões resultaram 
unilateralmente no encerramento das negociações por parte da Empresa, numa atitude 
autoritária e imatura, nunca antes vista, esta Intersindical propôs uma Reclamação Pré 
Processual junto ao TRT – 12ª Região/SC, autos RPP 0000996-08.2021.5.12.0000, onde 
foi designada audiência de mediação pré-processual, a realizar-se de forma tele 
presencial, no dia 08/02/2022, 3ª feira, às 14h. Oportunamente,  teremos a condição de 
discutir com a seriedade que o caso requer, os assuntos relacionados ao ACT Especí�co 
2020/2022, que estão deliberadamente sendo suprimidos por manobras da direção da 
Empresa, numa atitude menor e não condizente com a condição de gestores públicos 
dos seus membros.

Estamos vivenciando tempos difíceis, com problemas de uma gestão autoritária, e o 
mais agravante é que a direção da Eletrobrás está tentando acelerar o processo de 
desestatização da Empresa, um verdadeiro absurdo; esses desa�os devem ser 
enfrentados com determinação e a união de todos em prol da preservação da 
legitimidade dos direitos que estão sendo violados.

É fundamental que as nossas categorias representadas se unam em mais essa jornada, 
rumo a reconquista de direitos que estão sendo usurpados e a conquista de direitos 
que são fundamentais, para que a Empresa continue a atender à Sociedade, ainda mais 
num momento delicado da vida nacional.

Esta Intersindical continuará sintonizada com os anseios de sua base representada, 
cumprindo o seu papel de fomentadora da obtenção de sempre melhores condições 
para que cada um de seus representados possa cumprir o seu papel com dignidade 
perante a Sociedade e às suas famílias.

Vamos manter este canal de comunicação aberto durante a greve.

MEDIAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL NO TRT


