
 

 
 DIAMANTE 

Direitos e Benefícios 

Em que pese nossa contradição com a venda da 

DIAMANTE temos que considerá-la, pois é uma 

determinação da controladora à diretoria da ENGIE. 

Nesse contexto é inevitável a insegurança dos(as) 

empregados(as), em particular com a manutenção dos 

direitos e benefícios vigentes. Essa preocupação também 

é nossa. 

Desde que a decisão da venda foi anuncida pela CEO da 

ENGIE S.A. (Paris),  temos cobrado da Diretoria da 

empresa que o processo, se acontecer,  seja 

transparente e formalmente informado ao adquirente dos 

direitos, benefícios e obrigações vigentes, em relação aos 

empregados. 

Registramos nosso entendimento em carta enviada aos 

Presidentes do Conselho (Mauricio Bähr) e da ENGIE 

(Eduardo Sattamini) com o seguinte teor central:   

“...vimos formalmente explicitar nosso entendimento de que os direitos, 

benefícios e obrigações estabelecidos no Edital de Privatização da 

Gerasul e assumidos pelo grupo, bem como aqueles que posteriormente 

foram firmados em acordos e/ou estabelecidos em Norma Gerencial, 

Manual de Pessoal e/ou Manual de Gestão, têm que ser respeitados, e 

em caso de venda total ou parcial de ativos, assumidos pelo 

adquirente.” 

Em resposta os Presidentes afirmaram que:  

 “...ratificamos o compromisso da Companhia de manter suas práticas 

de acordo com o que determina a Legislação Trabalhista Brasileira, em 

estrita observância das obrigações já assumidas e do que determina os 

princípios de Direito e as leis vigentes sobre o tema. 

Neste sentido, foi destacada uma equipe de profissionais altamente 

qualificados para analisar todas as implicações decorrentes do 

processo de venda dos ativos termoelétricos recentemente deflagrado, 

a qual irá dedicar especial atenção para o assunto dos empregados, 

sendo certo que os potenciais interessados na aquisição dos referidos 

ativos ser-lhe-ão dado acesso ao Edital de Privatização da Gerasul e 

ao Acordo Coletivo de Trabalho, bem como ciência a cerca da 

existência da PREVIG.” Hoje a DIAMANTE já está como 

patrocinadora na PREVIG. 

Queremos o seu voto para que, em qualquer que seja a 

decisão em relação à DIAMANTE, podermos acompanhar 

todo o processo e cobrar o compromisso que os 

Presidentes firmaram conosco. 

VOTE NA CHAPA 2 

JUNTOS SEMPRE 
Atenção: Lembramos que é vetado o uso de e-mail corporativo para 

repasse de materiais de campanha eleitoral, mas não há restrições 

quanto ao uso do e-mail particular. 
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