
Boletim de Greve – 16 abril de 2021 

A greve, durante o dia 16, novamente ocorreu por meio do “piquete virtual”. 

O movimento de Greve vem sendo organizado através do Google Meet em salas com capacidade 

de até 250 participantes. 

Durante o dia, no intuito de manter canais abertos com todos os trabalhadores, foram abertas 

3 salas para diálogos e esclarecimentos. As salas permaneceram disponíveis para acesso das 

08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00.  Circularam pelos piquetes virtuais mais de 1000 

eletricitários e eletricitárias.  

Ainda pela manhã, a presidenta do Senergisul, Ana Maria Spadari, concedeu uma entrevista para 

um programa ao vivo da rádio Osório. A entrevista foi disponibilizada no piquete virtual para 

que os presentes pudessem acompanhar a fala da representante dos trabalhadores. Durante a 

entrevista, Ana Spadari, esclareceu os motivos da deflagração da greve e falou sobre o 

comportamento intransigente da empresa em não querer negociar e além disso realizar cortes 

em verbas salarias dos trabalhadores em plena pandemia.  

Às 16 horas, conforme o informado no boletim anterior, as entidades participaram de um 

encontro com o diretor de Planejamento do Grupo CEEE, Gustavo Costa. O principal objetivo do 

encontro foi atender a lei de greve e discutir sobre a manutenção dos serviços essenciais.  

Os representantes sindicais solicitaram ao Diretor uma rotina de reuniões para definir o 

contingente necessário para atender os serviços essenciais da empresa. As reuniões serão 

realizadas sempre que for necessário algum ajuste de contingente. A primeira reunião com essa 

finalidade será realizada segunda-feira a tarde em horário a definir.  

Os sindicatos solicitaram um esclarecimento a respeito de uma comunicação da empresa, às 

chefias, sobre o bloqueio de acesso aos próprios da empresa e as ferramentas corporativas, por 

trabalhadores que se declararam grevistas. O Diretor, de imediato, fez contato com os Diretores 

das demais áreas e comunicou que não houve nenhuma orientação nesse sentido. A orientação 

é que os trabalhadores que estiverem em greve, naquele dia, não façam acesso aos próprios da 

empresa e login em sistemas remotos. Aqueles trabalhadores que estiverem em greve, mas 

precisem, momentaneamente, acessar as dependências e sistemas da empresa para 

atendimento e manutenção de serviços essenciais poderão sim, nesse momento, ingressar na 

empresa, registrar seu ponto e desempenhar suas atividades. Após a realização dessas 

atividades o trabalhador poderá retornar a greve.  Escalas de trabalhadores ora em greve e ora 

trabalhando para manutenção das atividades essenciais, serão permitidas.  

Fique atento aos próximos comunicados. Qualquer proibição de acesso, tentativa de 

constrangimento ou ameaça deverá ser comunicada imediatamente ao comando de greve 

organizado pelos sindicatos.  

 

SENERGISUL, SENGE, SINTEC, SCPA, SINDECON, SINDITEST, SINDARS, 

SINDAERGS, SINDJORS, SAERGS E SIPERGS 


