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Setor Elétrico

2014

A direção do Sintergia está convocando
trabalhadores(as) do Setor Elétrico (Cepel,
Eletrobras, Eletronuclear e Furnas) para delibera-
rem sobre o indicativo do Coletivo Nacional dos
Eletricitários (CNE) de paralisação de 48 horas nos
dias 24 e 25 de abril na luta pela PLR e contra o
desmonte da Eletrobras.

Em todos os fóruns,  a direção do Sintergia tem
reafirmado que não vai aceitar o chororô da
Eletrobras pelos prejuízos decorrentes da sanção
da MP 579, sob a omissão da direção da empre-
sa.

Desde o primeiro momento, o Sintergia denun-
ciou os equívocos das decisões equivocadas do
Governo, principalmente em relação à MP 579,
porque as tentativas da FNU e das entidades sin-
dicais de contribuir com propostas que preservas-
sem a Eletrobras foram solenemente ignoradas.
Em vários momentos advertimos para os danos que
seriam causados pela medida provisória da manei-

ra como foi feita.

Hoje como sempre, os trabalhadores do Sis-
tema Eletrobras sempre deram resposta aos de-
safios que se aprsentaram, demonstrando que são
altamente qualificados e competentes, o que
lhes permitiu manter  o Sistema Elétrico funcio-
nando. Está claro que a categoria entende o papel
estratégico que desempenha.

Estamos convocando esta Assembleia, porque
os(as) trabalhadores(as) do Setor Eletrico enten-
dem o momento que vivenciamos e é hora de de-
monstrar a nossa capacidade de mobilização e luta.

Não podemos assistir passivamente ao desmon-
te da Eletrobras e o momento de demonstrar isso é
agora, porque não temos conseguido a devida aten-
ção dos interlocutores da holding, numa clara de-
monstração de descaso.

É hora de unidade e mobilização.

Trabalhadores vão deliberar
sobre paralisação de 48h

PLR É A BOLA DA VEZ, SEM ELA NÃO HÁ “JOGO”

Dia 9 de abr i l  de  2014,  às  18 horas
No Audi tór io  do Sintergia

Avenida Marechal  F lor iano,  199/10°  andar
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