AEEL 34 ANOS

Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras!

Informe 056/18

ACT 2018: 3ª rodada quase sem avanço!
A AEEL e as Entidades de Representação dos Trabalhadores da Base Rio que compõem o Coletivo Nacional
dos Eletricitários – CNE estão em Brasília deste o dia 23/04 para uma série de eventos, dentre os quais a
3ª rodada de negociações do ACT 2018, em 24/04. Neste caso, mais uma vez a história se repetiu:
gastando os poucos recursos que lhes restam, as Entidades deslocaram-se para Brasília e quase nada de
concreto foi apresentado pela direção da Eletrobras, apesar da Pauta de Reivindicação ter sido entregue
em 06/02 e já estarmos na terceira rodada. Um desrespeito! Abaixo um resumo dos temas da reunião:
Cláusulas:
A Empresa destacou que algumas cláusulas sociais teriam a “possibilidade de renovação” e que
praticamente TODAS AS ECONÔMICAS serão analisadas pela Secretaria de Coordenação e Governança das
Empresas Estatais – Sest, entre as quais, a que fixa o percentual de reajuste salarial.
ACT’s Específicos:
Nada foi discutido porque segundo a Empresa, “ainda estão em estudo”.
PLR
Foi informado que os resultados serão apresentados no próximo dia 03/05, em reunião no Rio de Janeiro.
Adiantamento 13º
Para as empresas que tiverem recursos disponíveis, o pagamento será realizado a partir do próximo dia
02/05. O CNE solicitou o cronograma de pagamento por empresa.
4ª Rodada
O CNE se opôs a data sugerida pela direção da Eletrobras, 17/05, e solicitou a antecipação para o dia
10/05. Solicitou também a prorrogação do ACT vigente, que vence em 30/05, por mais 30 (trinta) dias.
Estamos aguardando a definição.
Lembramos que uma negociação difícil para o ACT 2018 já era prevista, tendo em vista a política de
desrespeito da atual diretoria da Eletrobras para com os trabalhadores e trabalhadoras, mas o retrocesso
nos direitos trabalhistas não faz parte do vocabulário da AEEL e nem das demais Entidades de
Representação.
Portanto, se o posicionamento da direção da Eletrobras continuar sendo o de desrespeito, trabalhadores e
trabalhadoras saberão valerem-se do instrumento legal e efetivo de luta que é a greve!
.

Compartilhem esse informe com os colegas!
Juntos somos sempre mais fortes!
ASSOCIE-SE A AEEL (clique aqui) OU AO SINDICATO DE CLASSE (links nas logos abaixo)
A Diretoria, em 25 de abril de 2018.
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL

