
 
 

São Luís/MA, 28 de dezembro de 2022. 

Ofício nº381/2022. 

 

Ao Senhor ANTONIO BECHARA PARDAUIL 

DIRETOR PRESIDENTE DA ELETRONORTE 

Brasília/DF 

 

Assunto: INFORMAÇÕES SOBRE A GARANTIA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS 

TRABALHADORES E INSTALAÇÕES DA ELETRONORTE CLÁUSULA 25ª ACT 

ESPECÍFICO. 

 

Prezado Senhor, 

 

Como é do Vosso conhecimento no último dia 24/12/2022 cerca de 3 (três) torres da 

Linha de Transmissão do Circuito Balsas/Ribeiro Gonçalves foram derrubadas por suposta 

ação terrorista, fato que ocasionou a indisponibilidade da referida linha à sua função. 

 

Visando a garantia da vida de nossos trabalhadores/as, o STIUMA protocolizou 

representação ao Ministério Público Federal e Polícia Federal no intento de que as 

responsabilidades fossem apuradas. 

 

Ocorre que chegou ao nosso conhecimento no dia de hoje, que após inspeção realizada 

na citada linha, um artefato que se assemelharia a um maçarico e um botijão de gás, teriam 

sido encontrados no quilômetro 9 da linha, próximo à torre 25, sentido SE Ribeiro 

Gonçalves/Balsas. 

 

Por não guardar nenhuma semelhança aos dispositivos comumente usados pelos 

trabalhadores da Eletronorte na manutenção de empreendimentos semelhantes, solicitamos 

que a Eletronorte acione a Polícia Federal, de forma que seja mobilizado um esquadrão 

antibombas, dado que a Polícia Federal já tem registrado pelo sindicato uma representação 

pra investigar o ocorrido no dia 24/12. 

 

Na mesma senda, requeremos que a Eletronorte através desta Diretoria nos informe 

quais procedimentos foram efetuados visando a garantia de equipamentos e pessoas que 

possam necessitar se dirigir a esta linha. 

 

Não é demais pedir que a Eletronorte requisite força policial devidamente aparelhada 

para realizar uma varredura em toda a extensão da linha, bem como das subestações de Balsas 

e Ribeiro Gonçalves. 

 

O nosso pedido se funda na previsão contida no ACORDO COLETIVO 

ESPECÍFICO, (grifos nossos): 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – SEGURANÇA DO TRABALHO: A Empresa se 

compromete a estruturar os Serviços Especializados de Segurança e Medicina do 

Trabalho - SESMTs, na conformidade da legislação, na Sede e nas áreas operacionais 



 
e de engenharia, buscando lotar empregados(as) pertencentes ao quadro próprio da 

Empresa.  

 

Parágrafo Primeiro: O(a) empregado(a) poderá se negar a realizar trabalhos quando 

lhe faltarem condições técnicas, físicas e psicológicas, bem como os equipamentos de 

segurança para sua proteção, exigidos pela NR 6 – Equipamento de Proteção 

Individual – EPI e NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade da 

Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego, devendo o fato ser reportado 

ao(a) encarregado(a) do serviço e à área de segurança do trabalho local.  

 

Parágrafo Segundo: A Empresa continuará implementando a política de segurança, 

visando à garantia efetiva nos locais de trabalho, proporcionando toda a segurança 

para os (as) empregados(as) e seu patrimônio. 

 

Assim sendo, solicitamos de Vossa Senhoria, a resposta ao presente Ofício com a 

maior brevidade, dada a extrema urgência e importância que o caso requer. 

 

Atenciosamente, 

 
WELLINGTON ARAUJO DINIZ 

DIRETOR JURÍDICO DO STIUMA 

 
FERNANDO ANTONIO PEREIRA 

PRESIDENTE 
 


