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2016

Trabalhadores (as) da Eletrobras,
Cepel, Eletronuclear e Furnas
realizam assembleias para
deliberar sobre paralisação de 72 horas
A avaliação do Coletivo Nacional dos Eletricitários
(CNE) sobre a forte mobilização nacional realizada
no dia 23 de maio foi muito positiva, pois contou
com a participação quase integral dos (as)
companheiros (as) das empresas que compõem a
holding.
Segundo o CNE, o sucesso desse dia de luta
deve ser creditado à frustração de toda a categoria
com os rumos da negociação até aqui, marcada
pela falta de diálogo da parte da direção da
Eletrobras, que desde o dia 6 de maio ficou de
apresentar contraproposta, mas que contrariando
a expectativa de todos desmarcou por duas vezes
reuniões agendadas para discussão do Acordo
Coletivo de Trabalho (ACT) 2016/2017 e da PLR.
Na reunião, realizada no dia 24 de maio, no STIUDF, o CNE definiu as estratégias para as
negociações da PLR e do ACT 2016/17, tendo
como argumentação de que os (as) trabalhadores

(as) estão reivindicando o básico e exigem
responsabilidade e respeito à mesa de negociação,
porque este ACT não é de uma empresa qualquer
e sim da maior holding de energia da América
Latina, que tem posicionamento estratégico quando
se fala no desenvolvimento econômico e social do
País.
A próxima rodada de negociação foi remarcada
para o dia 8 de junho, mas está claro que se
ficarmos de braços cruzados teremos mais uma
decepção à mesa de negociação.
Nesse sentido, a direção do Sintergia convoca
trabalhadores (as) da base Rio do Sistema
Eletrobras para comparecerem nos locais
abaixo onde serão realizadas assembleias que
vão deliberar sobre o indicativo do CNE de
paralisação de 72 horas a partir do dia 8 de
junho.
É possível vencer, mas é preciso lutar!

ASSEMBLEIAS

Eletrobras Holding – Dia 1° de Junho a partir das 12 horas na sede da AEEL
Eletrobras Furnas – Dia 2 de junho, às 18 horas, na sede da AEEL
Eletrobras Eletronuclear - Dia 1° de junho, às 13 horas, na porta da empresa
Eletrobras Cepel – Dia 1° de junho, às 8h30min, em Adrianópolis
Eletrobras Cepel – Dia 1° de junho, a partir da 12h30min no Fundão
Sede da AEEL - Avenida presidente Vargas, 509/22° andar

Visite nosso site: www.sintergia-rj.org.br

