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A INTERSINDICAL esteve reunida no dia 26 de agosto com o 
Diretor Administrativo Laércio Faria para tratar do que 
realmente vem ocorrendo com relação às mudanças no 
Plano de Saúde da Eletrosul. Em outra oportunidade o 
Diretor Presidente já tinha informado aos representantes 
dos Sindicatos que o Plano de Saúde vinha sendo motivo 
de análise, em especial, com relação ao seu real custo para 
a Empresa, custo este, segundo ele, difícil de ser apurado.

De fato, o Diretor Administrativo con�rmou as notícias de 
que há a iniciativa por parte da Eletrosul de migrar todos os 
empregados para o Plano Elosaúde, que já vem atendendo 
os aposentados. Desa�ador e complexo, foram as palavras 
do DA quando respondeu aos questionamentos dos 
dirigentes das Entidades representantes dos trabalhadores. 
Comunicou que estudos estão sendo realizados no sentido 
de mostrar sua viabilidade. Também reforçou que o assunto 
já tinha sido pautado no Conselho de Administração onde foi constatado que a Eletrosul era a única empresa do 
Grupo Eletrobras que ainda opera com a modalidade de autogestão. O Diretor prometeu que tão logo os estudos 
sejam �nalizados irá apresentar aos Sindicatos. 

Para a INTERSINDICAL o assunto merece atenção redobrada dos responsáveis pelos encaminhamentos futuros, uma 
vez que além do quesito operacional, tem a complexidade jurídica/trabalhista que pode gerar demandas e onerar 
ainda mais a Empresa. Aquilo que a Diretoria está entendendo como uma boa iniciativa empresarial pode criar um 
ônus para a organização e terminar por enfraquecer um Plano que tem sido ao longo dos anos uma das principais 
razões para o empregado escolher a Empresa para trabalhar. 

Surpreende o açodamento desta diretoria em tratar desse assunto, tão delicado e caro aos empregados. Num 
momento de transição da diretoria executiva, a matéria precisa ser bem estudada e discutida com os empregados e 
Sindicatos representativos. Quais seriam as reais intenções desta alteração nesse momento?

Surpreende ainda, que outros temas de igual relevância não tenham recebido a mesma atenção das diretorias da 
Eletrosul.

Por �m, informações dão conta que será empossado nesta semana o novo Diretor Administrativo da Eletrosul, 
Gilberto Odilon Eggers. Tão logo con�rmada a sua posse, a Intersindical irá solicitar imediatamente uma audiência 
para tratar desse assunto.
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