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Setor Elétrico

Assembléia aprova
pauta e CNE solicita
reunião à Eletrobras
Em Assembleia realizada no auditório do
Sintergia no dia 6 de abril de 2015,
trabalhadores(as) do Setor Elétrico aprovaram a
pauta nacional, que servirá de base para discussão
do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) que abrange
Cepel, Eletrobras, Eletronuclear e Furnas, na base
Rio.
Os principais pontos da nossa pauta são:
 Ganho real e PLR

que atenda minimamente às reivindicações da
categoria, sem permitir que nossos salários percam
seu poder de compra.
O Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE) está
preparado para defender a pauta de reivindicações
da categoria, mas é preciso que cada
trabalhador(a) tenha consciência de que quanto
mais representativa for cada Assembleia, mais
repercussão isso terá à mesa de negociação,
forçando os representantes da holdin e do Governo
a responderem à cada cláusula.

 Fortalecimento do setor elétrico estatal
 Fim da terceirização e ampliação do quadro
próprio
 Renovação das concessões
distribuidoras e contra a privatização

das

A negociação vai acontecer num cenário
econômico de incertezas e com as empresas tendo
prejuízo por conta de medidas tomadas pelo
Governo sem levar em conta as contribuições das
representações sindicais.
Nesse sentido, mais que nunca a capacidade
de luta e a unidade da categoria serão
fundamentais para que se consiga arrancar um ACT

Sem a participação da categoria, a empresa se
sente à vontade para empurrar a negociação com
a barriga, tentando vencer trabalhadores(as) pelo
cansaço, para acenar no final com o retroativo que
se por um lado tem um atrativo no que se refere ao
montante pode representar perdas se pensarmos
em percentuais ou compararmos a contraproposta
patronal com valores de mercado.
A participação em cada Assembleia, em cada
ato ou ação convocada pelo Sindicato é fundamental
para que o ACT não se arraste indefinidamente.
Nossa unidade é a nossa força.
E o Sindicato é o nosso porta-voz.
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