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Estas e outras notícias de interesse dos eletricitários estão na página da Intersul: http://www.intersul.org.br/ 

 

 
CGT Eletrosul planeja reduzir Centros de Controle de Subestações 

 
O assessor da Diretoria de Operação, Anilson Duarte encaminhou através da ARS – 
Assessoria de Relações Sindicais da CGT Eletrosul uma apresentação intitulada 
“Revisão da estrutura dos CROIs”, direcionada às entidades que compõem a Intersul. 
Segundo a apresentação, o objetivo é revisar a estrutura para promover melhorias 
operacionais, compatibilizar receitas definidas pela Revisão Tarifária Periódica, e permitir 
a aposentadoria ou adesão dos operadores a eventuais programas de desligamento.  
As entidades que compõem a Intersul ainda não avaliaram detalhadamente o conteúdo 
da apresentação e reforçam para todos os trabalhadores e para a Diretoria da CGT 
Eletrosul o entendimento de que qualquer medida que altere as relações de trabalho, e 
as condições estabelecidas na atual Política de Operação, necessariamente deve passar 
por um amplo debate com toda a categoria, envolvendo especialmente os operadores, 
os mais impactados diretamente pela medida, e devidamente acompanhadas pelo 
Ministério Público do Trabalho, onde a atual Política de Operação está acordada com a 
anuência daquele órgão. 
As análises a serem feitas pelos trabalhadores, de forma organizada pelas suas 
entidades representativas, deverão contemplar os interesses dos trabalhadores, as 
necessidades da empresa e as necessárias garantias de segurança e confiabilidade da 
operação do sistema. 
Nesse sentido, a Associação dos Operadores (Apous) e as demais entidades que 
compõem a Intersul irão promover este debate com a categoria oportunamente e 
somente após isso, as entidades se manifestarão objetivamente sobre o conteúdo da 
apresentação feita aos sindicatos. 

 

 
Faça seu comentário a respeito da matéria deste Boletim no Link abaixo: 

comunicacao@intersul.org.br - Sua opinião é muito importante! 
Acesse a página da Intersul: www.intersul.org.br 

Acesse a página da Federação: www.fnucut.org.br 
Cadastre-se e receba o Boletim da Intersul diretamente no seu e-mail pessoal: comunicao@intersul.org.br 
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