
TRABALHADORES DA ELETROBRAS 
MOSTRARAM SUA FORÇA NESTE 

1º DIA DE PARALISAÇÃO

Os trabalhadores do Sistema Eletrobras 
iniciaram nesta segunda-feira, dia 01 
de junho, a pa-

ralisação por tempo 
indeterminado. Em to-
das as empresas da 
Holding foi muito forte 
a adesão. O sentimen-
to de unidade e mobi-
lização em defesa do 
pagamento da PLR 
2014, mostrou que a 
categoria está dispos-
ta a lutar até o fi nal.  
Nesta terça-feira, dia 
02 de junho, às 14 
horas, em Brasília, 
acontecerá uma nova 
rodada de negociação 
com a direção da Ele-
trobras (veja no ver-
so o ofício enca-
minhado e o local 
da reunião).
O CNE continuará 
apostando no diálogo, 
como sempre fez, por 
acreditar que este é o melhor caminho para 
superar qualquer impasse. Mas desde já rea-
fi rma seu compromisso de defesa de uma PLR 
digna, capaz de atender os interesses dos tra-
balhadores.
As cartas estão na mesa. Cabe agora ao Go-
verno, através dos seus órgãos e ministérios, 
assim como a direção da Eletrobras apresen-

tarem uma contraproposta séria. Que leve em 
conta todo o esforço empreendido pelos tra-

balhadores do Sistema 
durante o ano passado. 
Os números da Holding 
mostram que o desempe-
nho operacional foi muito 
bom, e isso não foi por 
acaso, representa o com-
prometimento de cada 
trabalhador com sua em-
presa. 
O CNE orienta os traba-
lhadores  para que conti-
nuem paralisados e mobi-
lizados nesta terça-feira, 
dia 02 de junho, em todas 
as empresas. Na quarta-
feira, dia 03, serão reali-
zadas assembleias deli-
berativas, nesse sentido 
é fundamental a presen-
ça de todos participando 
e discutindo o resultado 
da negociação do coleti-
vo com a direção da Ele-
trobras. 

É importante reforçar que o CNE é o canal ofi cial 
de informação sobre a paralisação e as negocia-
ções em curso, portanto, as notícias divulgadas 
por fontes paralelas devem ser ignoradas. 

A luta da categoria continua mais forte do que 
nunca. Lembre-se: ao trabalhador nada é dado, 
tudo é conquistado!

  PARTICIPE DAS ASSEMBLEIAS! 
A LUTA PELA PLR É DE TODOS!



Local e horário da reunião com a Eletrobras

• 10 horas- Reunião de preparação do CNE no STIUDF
• 14 horas- Reunião com a Eletrobras- Local: Hotel Windsor Pla-

za Brasília ( SHS-Q.5- BL H1- Asa Sul- Brasília)- Antigo Hotel 
Naoum. 


