
A Campanha para a data-base 
nacional referente ao Acordo Coleti-
vo de Trabalho 2018/20 já começou. 
Neste mês de janeiro, todas as inter-
sindicais que compõem o Coletivo Na-
cional dos Eletricitários (CNE) estarão 
realizando os seus encontros, quando 
irão discutir a atual conjuntura políti-
ca, o processo de tentativa de privati-
zação das estatais elétricas, as mudan-
ças e condições de trabalho em nossas 
empresas.

Após a análise política e econô-
mica e o diagnóstico das empresas, é 
iniciado o processo de elaboração da 
pauta de reivindicações, com base nas 
demandas e necessidades encaminha-
das pelos trabalhadores e trabalhado-
ras.

Para isso, é fundamental que a 
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PESQUISA PARA A PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DÁ INÍCIO 
À ORGANIZAÇÃO DA CAMPANHA SALARIAL 2018

ENERGIA NÃO É MERCADORIA

categoria eletricitária participe da pes-
quisa sobre a Data-base Nacional para 
a Campanha Salarial 2018/20.  Os tra-
balhadores têm até o dia 19 de janeiro 
para contribuir com a organização da 
campanha salarial. Acesse o link ht-
tps://goo.gl/forms/EtPXkH3hWZe-
a9LYB3 e responda a pesquisa da data-
-base.

É rápido e simples. 
Juntos somos mais fortes!

     SINDINORTE – 10 DE JANEIRO DE 2018

Participe do movimento Energia 
Não é Mercadoria e ajude a salvar uma 
das maiores riquezas do Brasil. Vender 
o sistema elétrico brasileiro é entre-
gar rios e reservatórios da maior bacia 
de água potável do planeta a empresas 
pertencentes a potências estrangeiras. 
Diga NÃO à privatização do setor elé-
trico. Visite www.energianaoemerca-

doria.com.br, mande sua mensagem e 
pressione o Congresso Nacional. Você 
também pode ajudar o movimento ao 
interagir com a gente nas redes sociais: 
Facebook (https://goo.gl/MUzzSB). Ins-
tagram (@EnergiaNaoMercadoria) e 
Twitter (@EnergiaNaoMercadoria). 

Curta, comente e compartilhe 
nosso conteúdo.

INFORME DO SINDINORTE SOBRE A 
ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DO E VIDA

15 de Dezembro de 2020

Ao retirar as entidades sindicais do debate sobre a 
reforma estatutária da nossa caixa de assistência E-Vi-
da, a Eletronorte cometeu um enorme equivoco. Re-
negou a construção de uma instituição que nasceu de 
uma negociação democrática e participativa e que, gra-
ças à participação dos representantes dos trabalhado-
res, nasceu com credibilidade junto à categoria. A E-Vida 
foi uma construção conjunta e entendemos que os pro-
cessos que afetam a gestão de nossa saúde devem ser 
feitos de maneira conjunta. Infelizmente a Direção da 
Eletronorte e E-Vida não entendeu assim quando, além 
de não participar às entidades sindicais da programa-
ção que discutiria o assunto da revisão estatutária, usou 
do nome e credibilidade destas entidades como forma 
de convencer os trabalhadores e trabalhadoras da Ele-
tronorte a votarem favoravelmente às adequações esta-
tutárias pretendidas.

Não passou um dia sequer sem que os trabalha-
dores e trabalhadoras buscassem os sindicatos para sa-
ber a orientação sobre esse processo, mais uma prova 
de que a Direção da Eletronorte e da própria E-Vida me-
nosprezaram a importância das entidades sindicais. Va-
loramos a discussão inicial no sentido de encontrar os 
pontos de consenso para que esta reforma estatutária 
acontecesse, mas não podemos deixar de registrar que 
apartar as entidades sindicais da discussão foi um equi-
voco estratégico.

Pautados na responsabilidade que norteia a luta his-
tórica do Sindinorte em defesa dos interesses da classe 
trabalhadora, não poderíamos deixar de nos posicionar. 
O Sindinorte avaliou, inclusive com nossas assessorias ju-
rídicas, as modificações propostas, e, com a preocupação 
de que precisamos alcançar as 20mil vidas, não temos 
objeções às alterações. No entanto, é necessário atingir 
um quórum mínimo de votação, e para isso, chamamos 
os trabalhadores e trabalhadoras que estavam no aguar-
do de uma manifestação das entidades sindicais a parti-
ciparem do pleito eleitoral. O Sindinorte, acima de tudo, 
luta pelo fortalecimento de nossa caixa de assistência.

A CESAR O QUE É DE CESAR
O apagão no Amapá evidenciou que as denuncias 

do Sindinorte e do CNE, sobre os sucessivos processos de 
desligamento, que colocavam em risco o sistema elétrico 
nacional eram verídicas. A Eletronorte, que rapidamen-
te se prontificou a tirar o Estado do Amapá do escuro, 
mobilizou uma equipe de profissionais de alto conheci-
mento técnico e que, em sua gritante maioria, são elegí-
veis ao processo de desligamento. Agora perguntamos, 
o que teria sido dos amapaenses se os desligamentos ti-
vessem ocorrido na data imposta pela Eletrobras? Com 
o entendimento de que a saída destes profissionais do 
quadro da empresa, sem que haja reposição de quadros 
técnicos e repasse do conhecimento, o Sindinorte soli-
citou da Direção da Eletronorte que mais uma vez, haja 
com responsabilidade, e não permita colocar o sistema 
elétrico em risco. Sabemos que a gestão Eletrobras se pre-
ocupa apenas com números, e não com nossa expertise 
operacional, e cabe à Direção da Eletronorte encontrar 
o caminho para garantir a segurança operacional do sis-
tema nacional. Ninguém é pagão, todos tem um padri-
nho a quem procurar.

ACT NACIONAL
A Eletrobras informou no último dia 14, que ainda 

aguarda um posicionamento da SEST sobre a proposta 
apresentada pelos trabalhadores e trabalhadoras para o 
fechamento do ACT 2020. Com isso, a mesma informou 
que o ACT ficou prorrogado até 24.12. Cabe uma reflexão 
aos negociadores das empresas: em 30 de outubro, após 
um ano de discussão a empresa apresenta uma propos-
ta para ser avaliada pelos trabalhadores. Em aproxima-
damente 20 dias, o CNE conseguiu apresentar premissas 
que garantem a sustentabilidade financeira dos trabalha-
dores para poderem arcar com a contribuição dos planos. 
A empresa, no mínimo, deveria renovar o acordo por um 
período decente para simular e avaliar as propostas fei-
tas pelos trabalhadores e trabalhadoras, ou faremos as 
assembléias comendo o peru de Natal? Isso se a empre-
sa cumprir com o acordo e pagar o ticket natalino.


