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ELETRONUCLEAR

A irresponsabilidade dos atuais gestores da
Eletronuclear atingiu níveis inimagináveis, que já
superaram o desprezo e o desrespeito, porque
após solicitarem
uma trégua às en-
tidades represen-
tativas da categoria
— o que foi pron-
tamente atendido
— sumiram do
mapa deixando,
mais uma vez, tra-
balhadores e tra-
balhadoras no
limbo, sem respos-
tas e sem perspec-
tivas em relação ao
ACT 2022/2023.

Recapitulan-
do, a greve de 24
horas prevista para o dia  1º de setembro foi
suspensa porque os gestores da empresa solici-
taram uma trégua informando ao Sindicato que iri-
am a Brasília em busca de avanços da proposta
indecente de reajuste de 80% da inflação no perí-
odo, que foi rejeitada por unanimidade pela cate-
goria, que deu um prazo até o dia 25 de agosto
para que a Eletronuclear se pronunciasse.

Agora, diante mais essa demonstração de
descaso, o Sindicato convocou assembleia reali-
zada na tarde de 8 de setembro onde, por unani-
midade, trabalhadores e trabalhadoras delibera-
ram por paralisação de 48 horas nos dias 12 e 13
deste mês.

Mais importante, ainda, é que as bases Rio e
Angra, que faz sua assembleia hoje,  estão uni-

Base Rio decreta greve de 48 horas, Angra
faz assembleia hoje com mesmo indicativo

Chega de descaso

Chega de desrespeito

Dias 12 e 13 de setembro

A Eletronuclear

vai parar!

das e vão parar ao mesmo tempo para mostrar
que o movimento está unido e mobilizado em bus-
ca de seus direitos. Indignados e unidos, chegou

a hora de mostrar a nossa força!
Nossa unidade, nossa força!
É possível vencer, mas é preciso lutar!


