
No �nal do último dia 3/02 esta INTERSINDICAL foi noti�cada pelo TRT-SC 
sobre a interposição de um processo de DISSIDIO COLETIVO DE GREVE, 
instaurado pela CGT Eletrosul. Nos Autos, o Exmo Sr Vice-presidente do TRT-SC 
no exercício da Presidência, Desembargador WANDERLEY GODOY JUNIOR 
postergou o exame da tutela de urgência requerida pela empresa, ante o cotejo 
com os argumentos apresentados pela Intersindical, especialmente o 
concernente ao descumprimento frontal  do ACT Nacional e ao fato, inédito, da 
empresa, revoltada com a rejeição da pí�a proposta apresentada, tê-la tido 
rejeitada à unanimidade pela Assembleia. Na oportunidade, o Desembargador 
Relator juntou essa demanda de greve com a nossa Reclamação Pré Processual, 
proposta anteriormente perante o TRT-SC, e somente após essa audiência ele se 
manifestará sobre o pedido da empresa.

Mais uma frustração antecipada da CGT Eletrosul, talvez pelo desespero jurídico 
em se defender de qualquer forma, pelo fato de não terem acreditado nas 
legítimas motivações que geraram a de�agração de nosso movimento forte e 

Os Sindicatos dos Economistas, Engenheiros, 
Administradores, Contabilistas e Técnicos 
Industriais que compõem a Intersindical dos 
Pro�ssionais de Nível Médio e Universitário da 
CGT Eletrosul, estão preparados para a 
audiência de mediação pautada com a CGT 
Eletrosul para ocorrer no dia 08/2 às 14 horas 
no TRT-SC para discussão do ACT 2020/2022 
Especí�co, haja vista a ignorância negocial da 
Direção da Empresa.
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ESPERANÇA NO TRT-SC 

PETIÇÃO DA CGT ELETROSUL 

7º dia de GREVE.

coeso, fruto da unidade sindical dos Sindicatos da Intersindical. 

En�m, temos a convicção de que nessa audiência de conciliação e instrução 
do presente Dissídio de Greve, que ocorrerá no TRT-SC de forma conjunta 
com a mediação pré-processual RPP no 0000996-08.2021.5.12.000 e o 
Dissídio de Greve DCG 0000071-75.2022.5.12.0000, possamos obter os 
legítimos avanços que todas as categorias representadas almejam.
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INTERSINDICAL NA REPRESENTAÇÃO LEGAL DAS SUAS CATEGORIAS
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GREVE NO ÂMBITO DO TST
 No dia 3/2 ocorreu uma reunião de mediação unilateral junto ao TST, onde o 
Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte propôs a suspensão da Greve 
com a "contrapartida" de dialogar e estudar uma proposta de acordo em 30 
dias. 

Nosso entendimento é que essa proposta partindo do TST é melhor do que a 
proposta pelo Presidente da Eletrobrás, Senhor Rodrigo Limp, porém sem 
qualquer garantia segura de um avanço que justi�que o �m de uma Greve 
que uni�cou todas os Sindicatos da holding Eletrobrás.

GREVE CONTINUA NA CGT ELETROSUL 

UNIDOS SOMOS MAIS FORTES!

Esta INTERSINDICAL informa aos seus Representados que o processo de 
negociação continua, e devemos aguardar até o dia 8/2 pelo resultado do 
TRT-SC, quando tomaremos uma decisão de discussão democrática com a 
deliberação junto às nossas categorias em AGE a ser marcada.
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