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 PENDENTE 

ACT ESPECÍFICO DA CGT ELETROSUL 

AINDA NÃO FOI RENOVADO



Representantes dos Sindicatos que com-
põem o Coletivo Nacional dos Eletricitários 
(CNE) na Comissão Paritária que discute 
o Termo de Pactuação da PLR com a Ele-
trobras têm se reunido semanalmente con-
forme cronograma estabelecido pelo TST. 
Diversas reuniões unilaterais com o Juiz 
Auxiliar do TST, Dr. Gustavo Olsen, aconte-
ceram nos últimos meses.

Da mesma forma, o TST também se reúne 
unilateralmente com a Eletrobras. Os pon-
tos de conflito permanecem os mesmos já 
discutidos em anos anteriores. Até agora, 
os dirigentes sindicais argumentaram com 
o Juiz Auxiliar sobre alguns desses pontos, 
como, por exemplo, a discordância sobre 
os descontos que a Eletrobras tem prati-
cado sobre a PLR, sob alegação de dívida 
por valores de PLR recebidos sob prejuí-
zo, por conta apenas de resultados opera-
cionais. Outro ponto bastante contestado 
pelo CNE nas audiências é a negativa da 
Eletrobras de pagar PLR aos trabalhado-
res anistiados/cedidos. A inclusão do SGD 
como elemento deflator da PLR também é 
objeto de muita contestação até o momen-
to. Outros pontos de discordância, de um 
total de 9, estão sendo sistematicamente 
argumentados pelos integrantes da Comis-

são, na expectativa de demonstrar ao Juiz 
Auxiliar todas as incoerências da proposta 
apresentada pela Eletrobras.

A mediação Pré-Processual continua 
ainda no decorrer dos próximos meses, 
até que o Juiz Auxiliar do TST forme seu 

entendimento e formule uma proposta de 
mediação, que deverá ser discutida na fase 
de Reuniões bilaterais, onde a Empresa e 
os Sindicatos estarão presentes simultane-
amente. Só depois desta fase, trabalhado-
res e trabalhadoras serão convocados, para 
discutir em assembleias os encaminhamen-
tos da luta pela PLR justa e merecida. Os 
sindicatos consideram que toda a riqueza 
distribuída aos acionistas só existe pelo 
trabalho eficiente e incansável desenvolvi-
do pelo coletivo de empregados e empre-

gadas da Eletrobras e suas subsidiárias. E 
todos merecem ser recompensados de for-
ma justa e igualitária.

 PLR 2018:
Com relação à parcela da PLR 2018, de-

vida aos trabalhadores e trabalhadoras, o 
CNE permanece em tratativas administrati-
vamente com a Eletrobras. A Empresa alega 
ainda estar aguardando posicionamento da 
SEST sobre o pagamento aos trabalhado-
res. O CNE lembra que já no início de 2021 
a Eletrobras decidiu pagar aos acionistas 
os dividendos que foram retidos em 2018, 
num processo escandaloso, onde recebe-
ram a parcela milionária até acionistas que 
não detinham ações naquela época. Como 
não poderia deixar de ser, considerando 
que a Eletrobras segue um plano de gover-
no, a prioridade foi atender os detentores 
do capital, sem nem sequer mencionar que 
aos trabalhadores também seria devida sua 
parcela da Participação de Lucros e Resul-
tados. A expectativa do CNE é que seja fei-
ta justiça aos trabalhadores. Caso não se 
tenha uma resposta positiva nas tratativas 
administrativas, os Sindicatos e as Federa-
ções já têm autorização da categoria para 
o ingresso de Ação Judicial com vistas a 
assegurar o direito dos trabalhadores.

Candidatas e candidatos devem se inscrever entre 18 e 22 de outubro
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"Toda a riqueza distribuída 
aos acionistas só existe 
pelo trabalho eficiente e 

incansável desenvolvido pelo 
coletivo de empregados e 

empregadas da Eletrobras e 
suas subsidiárias."

TRABALHADORES DA CERTREL APROVAM 
PAUTA DE REIVINDICAÇÕES

CERTREL

Assembleia aconteceu em 08 de outubroCGT Eletrosul é única do sistema Eletrobras que ainda não renovou o 
acordo

INTERSUL BUSCA TRATAR 
DA RENOVAÇÃO DO ACT 
ESPECÍFICO

CGT ELETROSUL

O Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) completa 30 anos em 2021. Nascido 
na década de 1980, por meio de experiências de organização local e regional, enfrentan-
do ameaças e agressões sofridas na implantação de projetos de hidrelétricas. Hoje, além 
de fazer a luta pelos direitos dos atingidos e atingidas, reivindica um Projeto Energético 
Popular para mudar pela raiz todas as estruturas injustas desta sociedade. 

O MAB é uma organização fruto de um longo trabalho de construção coletiva e se 
define como um movimento de caráter nacional, autônomo, de massa, de luta, com ros-
tos regionais, sem distinção de cor da pele, gênero, orientação sexual, religião, partido 
político ou grau de instrução. Se constitui como uma organização com participação e 
protagonismo coletivo em todos os níveis, com objetivo de organizar os atingidos pela 
construção, ameaça de construção ou rompimento de barragens. 

Nesta trajetória, muitas conquistas se concretizaram a partir da luta e organização, 
como os direitos de reparação para os atingidos, reassentamentos coletivos, programas 
para produção de alimentos saudáveis e produção de energia alternativa. A prática dos 
atingidos e atingidas que se movimentam com o MAB é orientada por princípios e valo-
res que encontram na pedagogia do exemplo e na solidariedade entre os povos a melhor 
forma de convencimento, em uma luta que se alimenta do profundo sentimento de amor 
ao povo e amor à vida.

Na noite de 04 de outubro a Assembleia Legislativa de Santa Catarina promoveu um 
ato solene em homenagem aos 30 anos do MAB. A deputada Luciane Carminatti (PT), 
proponente do evento, destacou que, entre as conquistas da entidade, "destacam-se di-
reitos de reparação para os atingidos, reassentamentos coletivos, programas para produ-
ção de alimentos saudáveis e produção de energia alternativa". Os dirigentes do Sinergia 
Carlos Alberto de Souza e Mário Jorge Maia participaram do ato. 

Vida longa ao MAB!

O Sinergia lançou no dia 06 de outubro 
o processo para eleição de representantes 
sindicais de base. Segundo Mário Jorge 
Maia, o Marinho, Coordenador do Siner-
gia, “o representante de base é o elo en-
tre trabalhadores e sindicato, é um fiscal 
do cumprimento de direitos e condições 
de trabalho onde o empregado está”. Ele 
afirma, ainda, que “é a pessoa escolhida 
pelos colegas para desempenhar um papel 
fundamental na luta coletiva, o de repre-
sentar o trabalhador junto ao sindicato e 
o sindicato junto ao trabalhador”. Caroline 
Camargo Borba, secretária da Comissão 
Eleitoral, explica que dirigentes sindicais 
estão percorrendo as bases nesta semana 
para divulgar o calendário eleitoral: “es-
tamos convidando a categoria e divulgan-
do que o período de inscrições acontecerá 
de 18 a 22 de outubro e podem concorrer 
eletricitárias e eletricitários lotados na 

Grande Florianópolis e que estejam sindi-
calizados ao Sinergia pelo menos desde o 
dia 20 de setembro de 2021”. O processo 
de inscrição para concorrer é simples: a 
pessoa deve solicitar a ficha de inscri-
ção pelo e-mail sinergia@sinergia.org.br, 
preenchê-la, anexar uma foto de rosto e 
devolvê-la através do mesmo e-mail. Tam-
bém pode solicitar a ficha a um dirigente 
do Sinergia em seu local de trabalho ou 
fazer a inscrição diretamente na sede do 
sindicato, no endereço Rua Lacerda Cou-
tinho, 149, no centro de Florianópolis, das 
9h às 16h, durante o período de inscrições. 
A eleição acontecerá em 22 de novembro e 
a posse em 29 de novembro, para um man-
dato de dois anos. Confira a quantidade de 
representantes de base em cada empresa: 
Celesc: 18; CGT Eletrosul: 12; Engie: 1; São  
Sebastião: 1; Cerej: 7.

Reuniões no TST continuam ainda na fase das audiências unilaterais

PROSSEGUE NO TST A TENTATIVA DE 
MEDIAÇÃO DA PLR 2021

ELETROBRAS

Desde o final das negociações nacionais do 
ACT com a Eletrobras, continua pendente de 
assinatura a renovação do ACT Específico da 
CGT Eletrosul. Embora a Holding tenha se com-
prometido com os trabalhadores e orientado 
às suas subsidiárias a renovação dos Acordos 
Específicos, a CGT Eletrosul apresentou à In-
tersul uma versão absolutamente incoerente 
para a renovação do ACT. A Interpretação da 
Empresa para a renovação chocou-se fron-
talmente com o entendimento das entidades 
sindicais pois, ao contrário do que orientou a 
Eletrobras, a proposta da CGT Eletrosul reduz 
benefícios e direitos perfeitamente estabele-
cidos no ACT Específico e que até agora só 
não estão devidamente renovados graças à 
intransigência da Diretoria da CGT Eletrosul.

Impressiona a disposição da CGT Eletrosul 
em atender prontamente as orientações da 

Holding quando estas vão no sentido de di-
minuir vantagens, direitos ou, de algum modo, 
impactar negativamente a vida dos trabalha-
dores. Por outro lado, quando a orientação 
vem para garantir um benefício ou favorecer, 
de alguma forma, aos trabalhadores, a CGT 
Eletrosul resiste e não poupa esforços para se 
contrapor ao interesse dos trabalhadores ou 
das suas entidades representativas.

Em mais uma tentativa das entidades sindi-
cais de construir o consenso para a renovação 
do ACT Específico, e após nova recomendação 
da Holding para a realização destas tratati-
vas, outra reunião entre a direção da empresa 
e os dirigentes sindicais foi marcada para o 
dia 13/10/2021 - após o fechamento desta 
edição do Linha Viva. Os desdobramentos se-
rão informados oportunamente nos boletins 
da Intersul.

MAB

MOVIMENTO DOS 
ATINGIDOS POR 
BARRAGENS COMPLETA 30 
ANOS DE LUTAS
Ato Solene na ALESC comemorou o aniversário

ATO NA ALESC EM 04 DE OUTUBRO CELEBROU OS 30 ANOS DO MAB

O SINTRESC promoveu a Assembleia de Aprovação da Pauta 
de Reivindicações dos trabalhadores da CERTREL, em Treviso, 
no sul do estado, no dia 8 de outubro. Entre reivindicações do 
Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2022 constavam, além do 
reajuste dos salários e do vale-alimentação, outras bandeiras 
de lutas da categoria, como a implantação de plano de apo-
sentadoria complementar, o anuênio e a gratificação de férias. 

Ao final da Assembleia, os dirigentes sindicais reforçaram 
a importância da categoria permanecer unida e organizada 
através dos sindicatos, o que se reflete através de um alto 
número de trabalhadores sindicalizados.



A Editora Cais lançou virtualmente em 06 de outubro o livro Fio da Língua. Os autores 
são Olinda Evangelista, aposentada da UFSC e militante da educação pública, e Dinoval-
do Gilioli, o Dino, aposentado da CGT Eletrosul e que foi dirigente do Sinergia por muitos 
anos. Dino é, também, o principal responsável pela implementação da Diretoria de Cultura 
na entidade sindical da Grande Florianópolis e tem forte ligação com a área cultural. Ele 
colabora ainda hoje com o Sinergia em projetos como o Meia Hora e o concurso literário 
Conto e Poesia.

Após o lançamento virtual, os autores desejam que 
a obra chegue fisicamente nas pessoas. Para aqui-
sição do livro ou maiores informações, os telefones 
de contato são o (48) 99670-4844 (Dino) e (48) 
99924-8284 (Olinda).

De acordo com os autores, a obra nasceu da confluência de 
um desejo com duas faces, o de bordar poesias e o de ter 
poemas bordados: “morando na mesma cidade, Florianópo-
lis, nos encontramos à distância, criando um porto em meio 
ao caos da pandemia. Conjugando fios e poemas, indicamos 
que há vida onde o verbo corre solto e a agulha desliza nas 
texturas dos panos e vislumbramos outro modo de existir. 
Com esse livro-exposição, em formato de cartazes, preten-
demos abrir uma janela para o respiro necessário que a arte 
pode nos dar”. Fio da Língua pode também ser exposto na 
parede de casa ou em qualquer outro local, com a opção de 
colocar o poema ou o bordado.


