
ELETRICITÁRIOS
EM GREVE 

Na próxima segunda-feira, 24 de janeiro, os 
trabalhadores da Eletronorte darão início à 
greve por tempo indeterminado. Movimento 
iniciado no dia 17 passado eletricitários do 

Cepel, Eletrobras e Furnas.

O momento requer unidade, compromisso e 
mobilização  de todos os eletricitários e 

eletricitárias da Eletronorte. A nossa greve é 
justa e legítima, estamos atuando na defesa 

dos nossos direitos. 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

INTERSINDICAL  NORTE

STIU-DF * STIU-AC * STIU-AP * STIU-AM * STIU-MA * STIU-MT * STIU-PA * SINDUR-RO * STIU-RR * STEET-TO * SINERGIA-SP

 A GREVE É JUSTA, LEGITIMA E LEGAL



Com a adesão à greve por tempo 
indeterminado, o Sindinorte aponta medidas 

a serem adotadas pelos trabalhadores e 
trabalhadoras da Eletronorte a partir de 

00h do dia 24 de janeiro:

1. Está disponível para os trabalhadores um canal de denúncias 
“Escuta Digital” no link 
https://salveaenergia.com.br/escuta-digital/, qualquer ação de 
assédio moral ou coerção deve ser denunciada. Considerando que 
gerentes ou superintendentes também podem ser coagidos, 
qualquer denúncia é válida independente do nível hierárquico, e 
pode ser feita de modo totalmente anônimo.

2. Informamos que as entidades representativas disponibilizão uma 
sala virtual para mobilização permanente que ficará aberta em 
horários que serão informados ao longo do movimento.

3. Os Sindicatos manterão a partir da zero hora do dia 24.01.2022 
uma transmissão aberta em suas páginas do Youtube e Facebook, 
que poderá receber questionamento dos empregados por meio de 
comentários.

4. Alterem suas fotos de perfil nas redes sociais para aquelas que 
contenham temas alusivos a greve, de modo a inibir a solicitação de 
realização de tarefas e também diminuir constrangimento e a 
necessidade de comunicação aos colegas.

5. Não acesse o VPN, Teams, SAP.

6. Não respondam demandas de trabalho recebidas pelo Whatsapp 
(que inclusive não é um meio de comunicação oficial, a menos que 
em caso de utilização celular corporativo), e-mail e Teams.



ESSA LUTA É NOSSA!

1. Está disponível para os trabalhadores um canal de denúncias 
“Escuta Digital” no link https://salveaenergia.com.br/escuta-digi-
tal/, qualquer ação de assédio moral ou coerção deve ser denuncia-
da. Considerando que gerentes ou superintendentes também podem 
ser coagidos, qualquer denúncia é válida independente do nível hie-
rárquico, e pode ser feita de modo totalmente anônimo.

2. Informamos que as entidades representativas disponibilizão uma 
sala virtual para mobilização permanente que ficará aberta em ho-
rários que serão informados ao longo do movimento.

3. Os Sindicatos manterão a partir da zero hora do dia 24.01.2022 
uma transmissão aberta em suas páginas do Youtube e Facebook, 
que poderá receber questionamento dos empregados por meio de 
comentários.

4. Alterem suas fotos de perfil nas redes sociais para aquelas que 
contenham temas alusivos a greve, de modo a inibir a solicitação de 
realização de tarefas e também diminuir constrangimento e a neces-
sidade de comunicação aos colegas.

5. Não acesse o VPN.

6. Não respondam demandas de trabalho recebidas pelo Whatsapp 
(que inclusive não é um meio de comunicação oficial, a menos que 
em caso de utilização celular corporativo), e-mail e Teams.

7. Estejam atentos às convocações das entidades sindicais, divulguem
e participem das atividades de greve.

8. Caso algum trabalhador se sinta ameaçado ou coagido a não exer-
cer seu direito de greve, denuncie o responsável pela atitude antissin-
dical, antiética, desrespeitosa e/ou imoral. Toda denúncia pode ser
realizada de forma anônima.
Atenção!

9. Como a ação foi deliberada em assembleia, o entendimento é que
todos os empregados se encontram de greve. Desta forma, é de inteira
responsabilidade dos que “desejarem furar a greve” comunicar a
chefia pela decisão. Lembrando que essa é uma greve decisiva para
todos os trabalhadores,  o que está em jogo é o futuro de todos.

10. Sugerimos ao empregado que decidir por não aderir ao movimen-
to grevista acessar o grupo de Whatsapp  ou outro meio de comunica-
ção do seu órgão de lotação e enviar uma mensagem, como por exem-
plo: “Bom dia! Decidir não aderir a greve”. Desta forma, seu chefe
saberá com quem ele pode contar, e seus colegas também.

11. Sugerimos aos trabalhadores que aderirem à greve que, comparti-
lhem as imagens orientativas em seus status de Whatsapp e outras
redes sociais, como por exemplo:

Em defesa dos nossos direitos: pelo pagamento das PLR´s de 
2017 (ELETRONORTE), 2018 (ELETROBRAS) e 2021 
(ELETROBRAS), contra o aumento abusivo do plano de saúde, 
por isonomia salarial (questão dos 7 steps Amazonas), por 
melhores condições de trabalho, contra as escalas abusivas, 
contra a diminuição do valor diárias de viagem e contra a 
ausência do teste covid na empresa.

INTERSINDICAL  NORTE


