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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 / ELETROSUL 

A terceira rodada de negociação ocorrida no 
dia 24 de abril foi mais um exercício de paciên-
cia. Tanto para os representantes sindicais 
quanto para os Relações Sindicais das empre-
sas que continuaram sem nada de concreto a 
oferecer aos empregados. O ACT continua nas 
nuvens. Do outro lado, estão os empregados vivendo o inferno astral da conjuntura adversa 
atual do setor, pois aguardam uma posição do Governo em relação ao ACT e acompanham, 
apreensivos, o debate da possível privatização de suas empresas. 

São situações distintas que devem servir a todos para uma responsável re�exão. Que posição 
tomar aí na frente para o devido enfrentamento do dilema?

Como resultado da reunião, tivemos uma cláusula de�nida, a vigência do próximo ACT será 
de 1(um) ano. As demais reivindicações foram classi�cadas em dois grupos: uma dezena delas 
está ainda com o Governo na SEST, e as demais estão na condição de “possibilidade de reno-
vação”, com algumas alterações de redação. 

A questão de fundo está na vacância do cargo de diretor administrativo da Eletrobras desde 
a exoneração relâmpago e não explicada de Alexandre Aniz. O DA é quem tem a responsabili-
dade de decidir sobre o ACT. Na sua ausência, tudo �ca mais difícil de evoluir. 

Depois de fazer um levantamento de recursos nos caixas das empresas, a holding autorizou o 
adiantamento de 50% do décimo terceiro salário a ser pago a partir do dia 02 de maio de 
2018, apenas para as empresas que têm disponibilidade.

No dia três de maio está prevista mais uma reunião especí�ca para apresentar a apuração dos 
resultados da PLR 2017. Para o dia 17 de maio foi marcada a quarta reunião de negociações. 
Espera-se que até lá um novo DA já esteja empossado, caso contrário, pode ser apenas mais 
uma reunião.
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