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Setor Elétrico 2012

Trabalhadores(as) não
podem pagar a conta

Assembléia decide por greve de 72 horas
a partir do dia 4 de julho e manifestação
à porta da Eletrobras, às 12 horas, no dia 9
Não são os(as) trabalhadores(as) do Setor Elétrico
responsáveis pela crise na Europa e nos EUA e não são
eles(as) que vão pagar a conta por medidas econômicas
que têm privilegiado empresários que reclamavam quando
o dólar estava baixo, continuam reclamando quando o
dólar aumenta e utilizam a mídia para arrancar mais e mais
benefícios do Governo, como a redução de alíquotas dos
impostos sobre produtos produzidos no País.
Durante a Assembléia realizada na última sexta-feira (29
de junho), integrantes do Coletivo Nacional dos
Eletricitários (CNE) traçaram um panorama do clima que
tem cercado as negociações do Acordo Coletivo de
Trabalho (ACT) da categoria e do descaso com que a
questão tem sido tratada pelos representantes da holding.
A decisão de decretar greve de 72 horas a partir de
quarta-feira e por tempo indeterminado a partir do dia 16

caso não surjam novidades na rodada de negociação
marcada para o dia 11, deve-se à indiferença com que o
ACT tem sido encarado pela representação da Eletrobrás.
Até agora, a proposta da holding é de aumento pelo
IPCA (5,1%) e ainda com a insinuação de rever cláusulas
que constam do nosso ACT há algum tempo, o que
representa ameaça ao futuro da categoria.
A tática de arrochar salários enquanto crescem as
benesses para o empresariado — que tem na grande
imprensa o seu porta-voz — é velha conhecida do
movimento sindical.
Nesse sentido, o Sintergia está convocando Assembléia
para o dia 12, quando serão discutidos os desdobramentos
da rodada de negociação marcada para o dia 11 e
decididos os próximos passos da mobilização por um ACT
digno e à altura da expectativa da categoria.

Dia 9 de julho, às 12 horas, concentração à porta do edifício-sede da Eletrobrás
(Avenida Presidente Vargas, 409). É um compromisso que todos nós devemos
assumir porque a luta por um ACT digno está apenas começando.

Assembléia

Dia 12 de julho de 2012, às 18 horas
No Auditório do Sintergia
Avenida Marechal Floriano, 199/10° andar

