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

Os sindicatos que compõem esta Intersindical dos Pro�ssionais de Nível Médio e 
Universitário da Base CGT Eletrosul (Sindecon-SC, Senge-SC, Sintec-SC, Saesc e 
Sincópolis-SC), estiveram reunidos no Gabinete da Presidência da Eletrosul na manhã de 
ontem quarta-feira dia – 27/04/2022 às 10:30hs – com o Presidente Antonio Carlos 
Nascimento Krieger e seus assessores, onde entre outros assuntos de agenda tratados, 
tempestivamente foi subscrito Termo Aditivo ao ACT 2022/2023 referente ao Banco de 
Horas com vigência e compensação anual no âmbito da Empresa CGT Eletrosul.

Em ato contínuo, com a palavra o Senhor Diretor Presidente, momento que socializou 
algumas informações de gestão da Empresa, apresentando números Contábeis dos 
últimos anos, com diminuição expressiva do Índice de endividamento da CGT Eletrosul 
que atualmente gira em torno de 1,3 EBTIDA.

Ao ensejo, esta Intersindical solicitou esclarecimentos sobre o Dé�cit do Plano 
BD-Eletrosul da ELOS que hoje se encontra num patamar de R$ 370 milhões negativos a 
valores correntes, e a preocupação é presente na categoria –  entre os Ativos e 
Aposentados – por saberem como e quando será sanado esse gigantesco dé�cit que 
tem a paridade Empresa/Empregado.

Por certo a realidade da Empresa é delicada em face das tensões que podem ser 
observadas no dia-a-dia, fato que controverte infelizmente com a realidade apresentada 
pelo Senhor Diretor Presidente.

Outra questão primordial é relacionada com o futuro do quadro funcional em face do 
“Processo de Capitalização”, onde informações desencontradas geram ainda mais tensão 
junto aos empregados da CGT Eletrosul.

Como informado acima, o cenário imediatamente preocupante, refere-se ao problema 
do dé�cit da Elos Plano BD, que vem sendo escondido dos participantes. Há completa 
falta de transparência no que toca a composição dessa dívida, atribuída a questões 
atuariais. Isso não satisfaz e não cumpre, nem de longe, o DEVER de transparência 
daqueles que administram interesses alheios. E nem se diga que as informações estão à 
disposição. Isso não basta. É DEVER DOS GESTORES APRESENTAREM DETALHADAMENTE 
O ESTADO DAS CONTAS DA INSTITUIÇÃO, em linguagem corrente e compreensível não 
em atuareis, independentemente de solicitação. Esse expediente é muito utilizado para 
maquiar má gestão ou outras ocorrências. 

Espera-se que os gestores saiam da inércia e cumpram com o seu dever.

REUNIÃO
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DA CGT ELETROSUL 
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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 

Agindo no sentido inverso do que prometeu, o Presidente Bolsonaro, seus cabos eleitorais da CGT 
Eletrosul, tentam colocar a Eletrobrás sob os riscos que ele mesmo classi�cou como nefastos. O discurso 
era que não privatizaria a Eletrobrás, uma vez que haveria grandes chances de uma estatal chinesa 
abocanhar aquilo que ele considerava estratégico, ou seja, a Eletrobrás.

Por certo, a privatização da Eletrobrás teve seu andamento atrasado nessa penúltima quarta-feira, 
20/04, durante julgamento do tema no Tribunal de Contas da União (TCU), graças ao pedido de vista 
coletiva, em razão dos posicionamentos dos ministros Vital do Rêgo e Jorge Oliveira. A previsão é que a 
sessão seja retomada em vinte dias, ou seja, dezoito de maio do corrente ano. Dessa forma, o 
cronograma de desestatização corre o risco de ser arrastado para o segundo semestre. 

           Vergonhoso e enfadonho cenário de barganha, perante a um tema sério e complexo!

ELETROBRAS PRIVATIZADA É ERRO ESTRATÉGICO 

Conforme exposto em assembleia realizada por esta Intersindical em vinte de abril do corrente ano, 
o tema Banco de Horas desde sempre recebeu especial atenção por esta Intersindical. A notória 
evolução das regras em seus termos, culminando com a continuação da proposta de quitação 25% 
em pecúnia e na rati�cação da "não prescrição" do saldo temporal de cada representado, con�rma 
a tese de que a manutenção de direitos só ocorrerá através de avaliações profundas e 
multidisciplinares. 

Daqui para a frente, as experiências em torno dos vários debates ocorridos junto à Assessoria de 
Relações Trabalhistas, procurarão lograr em êxitos com agenda proativa junto a Presidência da CGT 
Eletrosul, destacando sempre a importância da representação das categorias diferenciadas, a �m de 
garantir a manutenção dos direitos de nossos representados.

A chancela ao Termo do Banco de Horas ocorrida, somente foi possível, após aprovação unânime, 
na penúltima quarta-feira, dia 20/04/2022, onde realizamos AGE de forma virtual, com quórum 
quali�cado, para mais um período através desse Termo Aditivo ao ACT 2022/2023. 

Destarte, continuaremos cobrando da Diretoria Executiva da CGT Eletrosul, o retorno do Abono 
mensal das 4 (quatro) horas, que devido o ajuizamento do Termo do Acordo Especí�co do ACT 
2020/2022, a CGT Eletrosul deixou de realizar o abono mensal desde dezembro/2021 até a presente 
data – por certo esse tipo de gestão inquietante em nada acrescenta as boas práticas de 
governança.

Destacamos que a Eletrobrás até o momento não se manifestou sobre o pagamento da PLR 2021, 
o que tem indignado sobremaneira os empregados, que sabem da boa performance de sua 
situação econômica/�nanceira, que certamente poderia absorver com tranquilidade o pagamento 
da PLR aos empregados do Sistema Eletrobrás. 

BANCO DE HORAS: REGISTROS NECESSÁRIOS 

PLR 2021 

Estamos caminhando para a segunda rodada de negociação que irá ocorrer hoje quinta-feira dia 28/04 
de forma presencial às 14:30hs na Eletronorte em Brasília-DF, a 1ª ocorreu com mediação da Eletrobrás 
em data de 12/03, que contou com a participação dos gerentes de Relações Trabalhistas e Sindicais das 
Empresas Eletrobrás e dos representantes do Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE).

Adicionado à intolerância da Eletrobrás que se junta a da SEST (Secretaria de Coordenação e 
Governança das Empresas Estatais), sinalizam, como ocorreu em épocas pretéritas recentes, uma árdua 
negociação para o ACT Nacional 2022/2023 das empresas do Sistema Eletrobrás, pela robusta inércia e 
resistência, mais com certeza, lá para frente com este feito redundante, visualiza-se o possível caminho 
da Judicialização – infelizmente!

ACT 2022 / 2023 


