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NOTA DE ESCLARECIMENTO
Em nosso último FALA n° 765 além de comunicar o processo negocial do ACT 
nacional, apresentamos a fatídica realidade da di�culdade de uma reversão 
da privatização da Eletrobras, e também destacamos a di�culdade de 
negociação com a atual Diretoria Executiva da CGT Eletrosul e com as 
Empresas do Grupo Eletrobras. Para possibilitar o avanço das negociações foi 
necessária a mediação conciliatória junto ao TST.

Por outro lado, temos o dever de esclarecer alguns pontos basilares da 
atuação desta Intersindical da base territorial CGT Eletrosul:

1 Esta Intersindical sempre foi contrária à privatização do setor elétrico e 
favorável à manutenção da Eletrobras pública, por uma questão de soberania 
nacional, controle da água, modicidade tarifária, entre outras. Nossas 
publicações são provas do trabalho realizado;

2 Fomos contrários à redução de quadros, e nossas ações sempre foram 
pautadas pela ampliação e quali�cação deste;

3 A proposta �nal do ACT Nacional, aprovada por ampla maioria, diante do 
difícil cenário enfrentado, garantiu a preservação do maior número possível 
dos empregos existentes nas empresas do grupo Eletrobras;

4 O ACT Nacional condicionou que no 1° ano somente os empregados 
elegíveis (aposentados e aposentáveis) possam optar por um Plano de 
Demissão Voluntária (PDV), em condições melhores que o último PDV 
oferecido pela empresa, sendo estáveis os demais empregados no 1° ano da 
vigência do ACT, deixando mais humanizado;

5 O ACT Nacional condicionou na vigência do 2° ano a necessidade de 
oferecimento de PDV, para o eventual desligamento de qualquer 
empregado, e garantiu ainda a estabilidade para mais de 80% dos 
empregados das empresas do Grupo Eletrobras, até o �nal da vigência do 
ACT Nacional;

6  A Intersindical, que representa as nossas categorias diferenciadas, rea�rma 
o compromisso de continuar atuando de forma a garantir a preservação dos 
empregos, direitos e benefícios aos seus representados, em qualquer cenário 
de gestão empresarial.


