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Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras!

Informe 011/18

Projeto de Privatização da Eletrobras foi enviado
pelo governo ao Congresso Nacional na calada da noite.
O Projeto de Lei de privatização do Sistema Eletrobras foi assinado pelo Governo
Federal e segue para a Câmara em regime de urgência, para que a tramitação
ocorra em 45 dias e a sanção presidencial em 15 dias.
A mensagem de envio da proposta deve ser publicada na edição desta segundafeira, 22, no Diário Oficial da União.
Não é nenhuma surpresa, pois já sabíamos que os vendilhões de plantão,
juntamente com uma corja de abutres internacionais, estão trabalhando dia e noite
para abocanhar uns dos maiores patrimônios do povo brasileiro, que é o Sistema
Eletrobras.
Desde o anúncio do projeto de entrega do patrimônio público pelo governo, as
Entidades de Representação dos Trabalhadores vêm mantendo um trabalho de
articulação política no Congresso, Senado, câmaras dos deputados e vereadores,
bem como na esfera judicial, visando defender a Empresa da privatização.
A resistência à privatização do Sistema Eletrobras tem sido intensa e incansável, não
retrocederemos tampouco desistiremos antes da vitória.
O corpo jurídico contratado pelos trabalhadores e trabalhadoras já trabalha para
viabilizar as ações devidas e cabíveis, que barrarão a irresponsabilidade que permeia
a tentativa de privatização da Eletrobras.
Estamos certos de que com a união e participação de todos os trabalhadores e
trabalhadoras, tendo consciência e conscientizando a sociedade do perigo e prejuízo
que esse PL significa para o Brasil, teremos êxito!
As ações da AEEL e das demais Entidades de Representação prosseguirão e
manteremos as informações atualizadas.
ACT – Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2019.
O Coletivo Nacional dos Eletricitários – CNE, antecipou para próxima semana o
planejamento da campanha salarial de 2018, tendo como objetivo também,
traçamos novas estratégias e ações de lutas
Juntos somos sempre mais fortes!
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A Diretoria, em 22 de janeiro de 2018.
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