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ACT 2018/2019 DA EXPECTATIVA DO MAIS
PARA O POSSÍVEL.

Foram necessárias 6 desgastantes rodadas de negociações para se vislumbrar uma pos-
sibilidade de �rmar o Acordo 2018/2019.
Nesta rodada teve um fato novo, estava na mesa a Diretora Administrativa da Eletrobras, 
Aracilba Alves da Rocha. Sua presença foi considerada determinante para que de fato 
houvesse segurança no que estava sendo negociado. Aracilba é uma pro�ssional já con-
hecida e que goza de con�ança junto às representações sindicais. Iniciou sua preleção 
observando as incertezas, não só das empresas do Grupo, em função dos movimentos 
de venda de ativos, mas também a situação do País, próximo de uma eleição, sem ainda 
um sinal de equilíbrio nas condições econômicas e sociais. Também citou a SEST que 
tem uma pauta a qual as Estatais devem se submeter. 
Dentro de um cenário adverso com restrições de toda ordem e ainda com a linha adota-
da pelo TST durante a última paralização de 72 horas, pressionando os empregados e 
ameaçando com pesadas multas as entidades sindicais, não sobrou muito espaço para 
resistência e possibilidades de avanços nas negociações.
 Aracilba, há apenas 14 dias no cargo, apresentou uma proposta �nal condicionada a 
suspensão do movimento paredista aprovado a partir do dia 25 de junho. O retorno 
para o ACT da Clausula 8ª, que trata de Normas Internas e Regulamentos de RH foi deter-
minante para uma sinalização positiva dos encaminhamentos seguintes. Mas ainda 
reinava a persistência da Eletrobras em manter assinaturas dos Acordos em separados, 
isto é, um para o conjunto das 6 Distribuidoras e  outro para as demais Empresas do 
Grupo Eletrobras, ambos com as mesmas Cláusulas.
Vencido o debate dos prós e contras Acordos em separados, todas as representações 
sindicais entenderam que era chegada a hora de reavaliar as expectativas e aceitar o 
possível. Decidiram levar para suas bases encaminhamentos favoráveis à aprovação da 
proposta apresentada pela Eletrobras, já amplamente divulgada aos empregados.
Algumas Entidades sindicais já realizaram suas assembleias e a Intersindical convocou 
para segunda feira a partir das 8h30 na sede e 11 horas no Sertão, deliberar sobre a 
proposta de ACT 2018/2019 e tratar de outros assuntos de interesse dos empregados.


