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 ATAQUE 

BENEFICIÁRIOS DE PLANO DE SAÚDE DA

  CGT ELETROSUL FICAM SEM ATENDIMENTO



A Intersindical ONS, composta pelas 
entidades STIU-DF, SENGE-RJ, SEN-
GE-PE, SINTERGIA-RJ e SINERGIA-
-SC, conluiu o processo negocial do 
ACT 2021/2022 em 22 de setembro. 
No mesmo dia, enviou correspondên-
cia à empresa indicando o resultado 
das assembleias nas quatro bases do 
ONS em que os trabalhadores são re-
presentados pela Intersindical. Com 
isso, a categoria recebeu a recompo-
sição salarial e/ou abonos já na folha 
de setembro, que foi paga no início 
de outubro de 2021. 

A Intersindical ONS trabalhou com 
garra ao longo dos últimos meses 
para alcançar um ACT à altura da ca-
tegoria e, após as negociações, che-
gou a resultados que representam 

avanços, principalmente consideran-
do a proposta inicial trazida em mesa 

e, também, as condições de contor-
no que prejudicam os trabalhadores, 
com destaque para as determinações 
e interpretações impostas pela Reso-

lução 780, da ANEEL.
Com a conclusão das negociações 

do ACT, as entidades sindicais que 
compõem a Intersindical ONS agen-
darão reuniões  ainda em outubro 
com os trabalhadores para que bus-
quem se sindicalizar junto às enti-
dades que os representam e lutam 
continuamente pelos seus direitos. 
Somente com sindicatos fortes e ca-
tegoria disposta a lutar é possível 
chegar a um bom Acordo Coletivo de 
Trabalho. 

A Intersindical ONS parabeniza a 
todos os trabalhadores e trabalhado-
ras do ONS pelo grau de participação 
e envolvimento no processo do ACT 
2021/2022.

 

Em alteração mal planejada, beneficiários passam por período sem 
atendimento

CGT ELETROSUL MANTÉM 
ALTERAÇÕES DO BENEFÍCIO À 
SAÚDE
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CGT ELETROSUL

"A Intersindical  ONS 
trabalhou com garra ao 
longo dos últimos meses 
para alcançar um ACT à 

altura da categoria e, após 
as negociações, chegou a 

resultados que representam 
avanços"

ATOS POR TODO O PAÍS PEDEM FORA 
BOLSONARO

ELETRICITÁRIOS

Motivos não faltam
Fome e carestia, desemprego 

em massa, descontrole dos preços 
dos alimentos e combustíveis, pri-
vatizações das estatais, desmon-
te e precarização dos serviços pú-
blicos, quase 600 mil mortes por 
Covid-19, corrupção na compra 
de vacinas e a irresponsabilidade 
na adoção de medidas sanitárias 
junto à população. Como se não 
bastasse, um  desastre ambiental 
assola o País, com números dra-
máticos nos desmatamentos, na 
Amazônia e em outros biomas, 
com o País vivendo à beira de um 
apagão, fruto não somente da fal-
ta de chuvas, mas da incompetên-
cia e da negligência na gestão da 
produção de energia. E quem vem 
pagando a conta dessas ações 
desastrosas é a população, com 
aumento abusivo das tarifas de 
energia. Para os dirigentes do Co-
letivo Nacional dos Eletricitários 
(CNE), a crise sem precedentes só 
terá fim com o impeachment de 
Bolsonaro. É fundamental a elei-
ção de um novo governo, compro-
metido com a democracia, com o 

meio ambiente, com a defesa das 
empresas públicas, com a parti-
cipação direta do Estado como 
indutor de investimentos e redu-
tor das desigualdades sociais. O 
governo Bolsonaro, no afã de pri-
vatizar a Eletrobras, suspendeu 
os investimentos para garantir 
o consumo e o desenvolvimen-
to nacional, já tão afetados pela 
crise da pandemia. O resultado 
se vê nos números da economia, 
a chamada “estagflação”, sendo a 
junção de estagnação econômica 
e inflação, um quadro que apro-
funda a miséria e compromete o 
futuro de uma geração de bra-
sileiros, sem acesso a empregos 
formais e aos programas sociais 
que amenizem estes problemas. 
Diante desta realidade, eletricitá-
rios de todo o Brasil participaram 
ativamente dos atos de protestos 
contra o Governo Bolsonaro por 
todo o Brasil no último dia 02 de 
outubro. A Sociedade brasileira 
tem pressa e não pode mais espe-
rar. Este é o recado das ruas. 

Tema esteve na pauta de diversas assembleias da categoria

CATEGORIA AGUARDA 
PROPOSTA DE HOME OFFICE

HOME OFFICE

Após longo período sem assembleias presenciais, considerando que a grande maioria dos 
empregados já está vacinada com as duas doses da vacina contra a Covid-19, e que a ENGIE 
tem adotado protocolo seguro para realização de eventos internos presenciais nas suas insta-
lações, a INTERSUL iniciou em 1° de outubro a percorrida em todas as unidades das empresas 
para eleger a pauta de reivindicações econômicas - ACT 2021 dos empregados da Engie Brasil 
S.A., Diamante e Pampa Sul. As reuniões acontecerão nos locais de trabalho, seguindo proto-
colos sanitários e de segurança das empresas. 

Em Florianópolis, na sede, a reunião ocorre em 22/10, a partir das 13h30min. Em Lages, na 
UCLA, será em 25/10, às 8h30min. Em Piratuba, na UHMA, em 26/10, às 13h30min. Por fim, 
em Capivari de Baixo, na Diamante, em 28/10, às 19h. Já a Plenária de Fechamento da Pau-
ta será realizada de modo virtual, em 29/10, a partir das 10h, sendo importante a inscrição 
prévia através do link disponível nos grupos de whatsapp ou com o representante sindical de 
seu local de trabalho.

Trabalhadores da CEREJ há muito tempo reivindicam através das pautas de negociações de 
ACTs a implantação do Plano de Cargos e Salários – PCS. A ideia é que o Plano reconheça o 
esforço de cada trabalhador que, mesmo após oito horas de trabalho diários, abdicam de seu 
tempo junto a suas famílias para se aperfeiçoarem em cursos de qualificação técnica de suas 
áreas de atuação. 

Após muita insistência de trabalhadores e do Sinergia em mesa de negociação destacando a 
importância da cláusula aos trabalhadores e os benefícios para a empresa, a CEREJ formalizou 
um calendário com etapas do processo, com previsão de implantação do PCS em 2018. Para 
surpresa de todos, em dezembro de 2018 a CEREJ comunicou ao sindicato que não iria mais 
implantar o PCS, alegando motivos financeiros. A decisão da Direção da CEREJ veio como um 
balde de água fria sobre os trabalhadores, pois criaram expectativa sobre o assunto. O Sinergia 
tem alertado sistematicamente que a política de RH praticada na CEREJ é, na verdade, um 
grande gerador de conflitos internos e que mais desmotiva do que motiva trabalhadores. Este 
ano, além da tentativa de cortar cláusulas históricas do ACT, das oito cláusulas novas reivin-
dicadas pela categoria, a CEREJ negou a contratação das oito. Infelizmente, os argumentos 
do sindicato, que tem a intenção de valorizar o esforço dos trabalhadores e melhorar o clima 
organizacional na empresa, não foram ouvidos. E agora, o que já era de se esperar, o Sinergia 
homologou a rescisão de contrato de trabalho de empregado altamente qualificado, que so-
licitou a demissão pois não aguentava mais o clima e por ter encontrado outra proposta de 
emprego com salário superior ao que recebia na CEREJ. Outra constatação é que o Sinergia 
tem sido procurado por número significativo de empregados totalmente desestimulados, ma-
nifestando a intenção de pedirem demissão da empresa, pois não veem perspectivas a curto 
e longo prazo em sua vida profissional na empresa. O Sinergia alerta à Direção da CEREJ que, 
mesmo tarde, ainda é tempo de corrigir erros de gestão, antes que a Cooperativa perca ainda 
mais empregados qualificados e altamente comprometidos com seu trabalho.

Enquanto nas demais Empresas da Holding 
as alterações do benefício de assistência à 
saúde foram suspensas por orientação da 
Eletrobras, a CGT Eletrosul é mais uma vez a 
primeira empresa que se apressa em execu-
tar medidas prejudiciais aos trabalhadores. A 
pressa da CGT Eletrosul em abrir o “saco de 
maldades” contra os trabalhadores é impres-
sionante. Por aqui, tudo o que reduz benefícios 
tem que ser para “ontem”.

Como se não bastasse, o despreparo e inabili-
dade da CGT Eletrosul para ajustar a alteração 
do Plano de Saúde causaram inúmeros trans-
tornos aos trabalhadores e seus dependentes 
beneficiários. Muitos ficaram sem atendimento 
nos dias finais da vigência do plano antigo.

Lamentável que a CGT Eletrosul não tenha se 
preparado para os cenários possíveis, sabendo 
das dificuldades de qualquer alteração desta 
magnitude no benefício de saúde, tão caro aos 
trabalhadores, e tenha permitido que ocorres-
sem tantos transtornos às pessoas exatamente 
em um quesito tão significativo, que é a assis-
tência à saúde.

A suspensão nas demais empresas decorre 
de questionamentos das entidades sindicais, 
inclusive de ordem jurídica, quanto à aplica-
bilidade do ACT no que diz respeito às alte-
rações do benefício à saúde, decorrentes da 
CGPAR 23 que, após a assinatura do ACT, aca-
bou tendo seus efeitos suspensos por Projeto 
de Lei aprovado na Câmara e no Senado. Sindi-
catos que compõem o CNE estiveram reunidos 
com o Diretor de Gestão da Eletrobras no dia 
05/10/2021 para falar sobre esta suspensão. 
Os detalhes da reunião serão informados nos 
próximos boletins dos sindicatos.

Enquanto isso, a despeito da orientação da 
Holding, a CGT Eletrosul vai passando o rolo 
compressor sobre os trabalhadores e, até o 
momento, sequer assinou o ACT Específico 
dentro das premissas também orientadas pela 
Eletrobras por ocasião da negociação do ACT 
Nacional. Em assembleias chamadas pelos sin-
dicatos da Intersul nesta semana, os trabalha-
dores estão debatendo possíveis ações e en-
caminhamentos relativos ao Plano de Saúde e 
Acordo Coletivo de Trabalho.

Recomposição salarial e/ou abonos foram pagos na primeira semana de outubro

INTERSINDICAL ONS CONCLUI 
NEGOCIAÇÃO DO ACT 2021/2022

ONS

A pandemia do Corona Vírus acelerou uma 
demanda que vem sendo discutida nas organi-
zações sindicais há quase uma década: o tra-
balho remoto, teletrabalho ou home office. Nas 
empresas em que os sindicatos da Intercel e da 
Intersul têm representação de trabalhadores, 
o tema foi pautado em diversas negociações 
no ano passado e também em 2021, mas em 
nenhumas delas ainda há uma definição.

O ONS assinou uma Carta compromisso com 
as entidades sindicais de discutir até dezembro 
de 2021 um modelo de teletrabalho. Já na Ce-
lesc, constava na pauta de reivindicações dos 
trabalhadores desse ano e, como já foi divulga-
do que há interesse da empresa e que já está 
sendo estudada uma normativa sobre o home 
office, havia expectativa que a cláusula pode-
ria constar no ACT 2021/22. Porém, a empresa 
recusou inserir o item no Acordo. No dia 28 

de setembro, na reunião de assinatura do ACT 
2021/22, dirigentes de sindicatos da Intercel 
questionaram o presidente sobre o e-mail en-
viado à categoria pela empresa sobre o retorno 
presencial após 15 de novembro. O presidente 
reafirmou a data de retorno presencial e fa-
lou ser necessário procurar o DPGP e outros 
diretores, pois o assunto ainda está sendo es-
tudado. Os sindicatos buscaram então a gerên-
cia do DPGP e as diretorias de Planejamento, 
Controles e Compliance, Geração, Transmissão 
e Novos Negócios e Gestão Corporativa, mo-
mento que foi afirmada a necessidade de de-
senvolver um sistema de controle que permita 
acompanhar os trabalhos em home office, e 
que preveem que este sistema esteja pronto e 
implantado até o primeiro trimestre de 2022. 
Os sindicatos seguem acompanhando o caso.

ENGIE

ASSEMBLEIAS PRESENCIAIS 
RETORNAM
Plenária de Fechamento já tem data marcada

CEREJ

TRABALHADORES DA CEREJ 
PEDINDO DEMISSÃO EM PLENA 
CRISE DE EMPREGO?



Observa-se curioso modismo adotado por algumas empre-
sas em chamar os empregados de colaboradores, aparente-
mente como uma mera e inocente denominação, mas que 
pode significar o desejo dos empregadores em se esquivar do 
cumprimento das obrigações inerentes ao contrato de traba-
lho. Entender a diferença entre empregado ou colaborador é 
essencial.

A palavra colaborar significa cooperar; trabalhar na mesma 
obra; concorrer para um fim em vista. Tomando o conceito ge-
nérico, não haveria contradição, pois todas as atividades reali-
zadas em conjunto necessitam de predisposição, boa-vontade, 
colaboração e esse é um dos elementos naturalmente presen-
tes na relação de emprego, pois do contrário seria servidão ou 
escravidão (contra a vontade do empregado).

Contudo, a CLT é clara em seu artigo 3º, em denominar em-
pregado, toda pessoa física que prestar serviços de natureza 
não eventual a empregador, sob a dependência deste e me-
diante salário.

Vista de perto e com todas as suas nuanças, a relação de 
emprego é diferente do associativismo ou cooperação, seja 
pela ótica social ou jurídica. Isto porque é uma relação que 
origina a luta de classes, onde o “muro de Berlim” jamais foi 
derrubado, onde há um permanente conflito de interesses 
dentro do sistema capitalista.

O trabalhador vende sua força de trabalho e o patrão se 
apropria do lucro que advém do processo de produção. Ora, 
colabora quem tem voz, quem pode interferir no processo pro-
dutivo, quem pode, em pé de igualdade, ditar regras e esse não 
é o caso dos trabalhadores brasileiros, que em grande número 

sequer possuem Carteira de Trabalho.
Também conta com um sistema de participação nos lucros 

ainda tímido demais para possibilitar que o trabalhador se veja 
efetivamente como mero colaborador de uma tarefa cujos be-
nefícios serão distribuídos de modo desproporcional, uma vez 
que o seu salário não é calculado de modo justo, conforme 
determinado pela Constituição Federal, em seu artigo 7º, IV, 
ficando distante de atender às suas necessidades básicas e 
às de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, 
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social.

Os direitos mínimos assegurados pela Constituição Federal 
em seu artigo 7º ainda carecem de efetividade, de modo a ser 
improvável a modificação da estrutura dessa relação jurídica, 
para considerar o trabalhador como simples colaborador do 
patrão.

Chamar de “colaborador” quem cumpre ordens, não tem 
poder de decisão sobre a forma de exercer o trabalho, não 
se apropria do lucro de maneira igual e costuma ser demiti-
do quando questiona seus direitos é até perversidade, além 
de modo ilusório para disfarçar o permanente conflito entre 
capital e trabalho. Enquanto obedece calado, é chamado de 
colaborador, porém quando expressa sua vontade, conhece a 
força de quem tem o poder de punir até com a demissão.

Essa denominação, portanto, não serve para os empregados 
admitidos sob o regime da CLT, merecendo repúdio da Justiça, 
das entidades sindicais e dos trabalhadores, enquanto de fato 
e de direito não tiverem a liberdade de colaborar, o que ocor-
rerá quando a Justiça Social for finalidade maior que o lucro, 
nas relações de trabalho.

TRABALHADOR OU "COLABORADOR"?
                                                                                          Por Meirivone Aragão, Advogada

PUBLICADO ORIGINALMENTE EM HTTPS://WWW.RHPORTAL.COM.BR/ARTIGOS-RH/EMPREGADO-OU-COLABORADOR/ 


