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ELETROBRAS

ESTAMOS EM

Em Assembléia histórica, trabalhadores e trabalhadoras da Eletrobrás holding decidiram decretar greve
por tempo indeterminado a partir desta sexta-feira, dia
25 de fevereiro. Em nova Assembléia no dia 03 de março vai acontecer nova assembleia para reavaliar a
mobilização em que a categoria reivindica o pagamento
da PLR 2018, pagamento de horas extras, sobreaviso e
ajuda de custo para quem está em teletrabalho e se
posiciona contra o retorno ao trabalho em meio a uma
pandemia que ainda não terminou.
No dia 24 de fevereiro, a empresa emitiu um comu-

nicado tentanto jogar no colo do CNE a interrupção da
discussão da PLR 2018, mas a verdade é que o presidente da holding e o relações sindicais haviam prometido o pagamento para o início de março e receberam até
a aprovação da SEST, mas, inexplicavelmente, ainda não
há definição sobre a data do pagamento.

Diante desse cenário, a Plenária realizada na noite
de hoje foi determinante para que tomássemos um
posicionamento ainda mais amplo, dessa vez contra o
retorno ao trabalho presencial a partir do dia 14 de março, pelo pagamento da PLR 2018 e a ajuda de custo
para quem trabalha em home office honrar o pagamento de energia e internet, além do pagamento do sobreaviso, já que tem gerente acionando trabalhadores em
plena madrugada.
Na primeira votação, 87% dos trabalhadores e trabalhadoras presentes aprovaram a transformação da Plenária informativa em deliberativa, o que deu chance
para que decidíssemos os próximos passos da nossa luta pela vida com a manutenção do home office,
mas com ajuda de custo e pagamento do sobreaviso e o pagamento da PLR 2018.
Em mais uma demonstração de capacidade de
mobilização, na segunda votação a categoria decidiu por 85% dos presentes pela decretação de greve por tempo indeterminado a partir de hoje, dia 25
de fevereiro, com a realização de nova assembleia
no dia 3 de março para reavaliação da mobilização.
O cenário atual não deixa dúvidas de que a
discussão sobre a privatização nunca passou pela
análise técnica e a viabilidade sob os aspectos
econômico e social, mas sim uma determinação
política do atual governo e resta à categoria a resistência e a resiliência de lutar pelos seus direitos conquistados desde a entrada na empresa através de
concurso e por sua trajetória funcional que permitiu que
a Eletrobras se transformasse em referência do setor elétrico.
A luta continua e, mais do que nunca, nossa unidade
é fundamental para chegarmos à vitória!
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