
 

 

 
 
 

 
 

 

P LANO DE  D E SL IGAMENTO  V OLUNTÁRI O –  PD V 
INTERSUL QUESTIONA DIFICULDADES NO PROCESSO DE ADESÃO 

 
Motivada por diversos relatos de empregados/as relacionados às dificuldades no ajuste da data de 
desligamento da empresa conforme previsto no Acordo Coletivo do PDV, a INTERSUL encaminhou à 
ENGIE a correspondência abaixo reproduzida: 

 
Intersul base ENGIE – 012/2021 

 

Florianópolis, 16 de julho de 2021. 

 

Ilma. Sra. 

Luciana Moura Nabarrete 

Diretora Administrativa da ENGIE 

Florianópolis/SC 

 

Ref.: PDV 

 

Prezada Senhora, 

Estamos recebendo informações dos(as) empregados(as) relatando dificuldades em negociar com seus 

gerentes a data de desligamento da empresa, prevista no Acordo do Plano de Desligamento Voluntário. 

A principal reclamação recai diante da indisponibilidade de ajuste da data de desligamento nos dois 

últimos anos previstos no acordo, com direcionamento da data para saída imediata ou no primeiro 

semestre de 2022. 

Ao receber este relato dos(as) empregados(as) de diversas unidades organizacionais, fica o 

entendimento de orientação empresarial. 

Solicitamos informações da empresa em relação a esta situação, uma vez que durante as negociações do 

acordo, as manifestações da empresa não demonstravam este açodamento, bem pelo contrário, os 

argumentos em relação à restrição ao aceite da data proposta pelos(as) empregados(as) referiam-se tão 

somente à programação de substituição, condicionada ao bom andamento das atividades laborais 

evitando dificuldades na continuidade das mesmas. 

__________________________ 

Zeloir Andrade Guimarães 

Secretário da Intersul base ENGIE 

(49) 9.8408-4820 

C.c.: Juliana, Augusto, Aline/Coordenadores Intersul 

JUNTOS SOMOS FORTES - FILIE-SE ÀS ENTIDADES DA INTERSUL 
 

ARS – APOUS – Sinergia/Fpolis – Sintresc – Stieel – Sintevi – Sindinorte – Sindel – Steem – Sinergia/MS – Senergisul/RS 
 

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

comunicação@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: comunicacao@intersul.org.br 

      

 

 Boletim Nº 033-21                                               Quarta-feira – 21/07/2021 

Secretaria Intersul base ENGIE 
Rua Heitor Bitencourt, 329 - apto 102 – Residencial ACQUE BELLE – Canasvieiras - CEP – 88054-450  

Florianópolis/SC Fone (49) 984084820 / 049-998025496  E-mail: zeloir@gmail.com 
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