
  
 
 
 

AEEL 35 ANOS  

Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras! 
Informe 077/18 

 

Deliberações da assembleia de 28/05. 

Reunidos em assembleia convocada pelas Entidades de Representação da base Rio em 28/05, 
trabalhadores e trabalhadoras da Eletrobras deliberam sobre a pauta preestabelecida e outros assuntos. 

Com relação a cenário da luta contra a privatização da Eletrobras, sabemos que a  retirada de pauta e a 
indicação de arquivamento da MP 814 foi uma vitória parcial, a luta continua. E, nesse sentido, as 
Entidades de Representação precisam manter uma agenda de mobilização juntamente com todos os 
trabalhadores e trabalhadoras. 

Questões de ordem financeira: 

Seguindo a pauta, foi colocada em votação a cota extra de 0,5% do salário de cada trabalhador e 
trabalhadora da Eletrobras em favor da AEEL, por desconto em folha (como já vem sendo aplicado em 
outras empresas do Sistema Eletrobras), em substituição à de R$ 40,00 (quarenta reais) aprovada em 
assembleia de 06/03/2018, até dezembro/2018. Vale lembrar que há uma Comissão de Fiscalização que 
acompanha esta movimentação financeira. 

Colocada em votação, após deliberação, a cota extra por desconto em folha de 0,5% do salário, foi 
APROVADA PELA MAIORIA, registrando-se um voto contra, sem abstenções.  

Ainda conforme deliberação, os trabalhadores e trabalhadoras que são contrários à cota extra deverão 
apresentar carta na secretaria da AEEL até o dia 15/06 às 16 horas. 

Exclusivamente para os trabalhadores e trabalhadoras que estiverem licenciados ou cedidos em outras 
cidades e/ou estados a carta poderá ser encaminhada para o endereço eletrônico da AEEL. 

Campanha “Fora Pinto”: 

Foi levada à votação, e após deliberação foi APROVADA PELA MAIORIA sem votos contrários e 
abstenções. 

Campanha de entrega dos cargos de gerência: 

Diante dos muitos registros de assédio sofridos pelos trabalhadores e trabalhadoras em cargo de 
gerência, foi votado e após deliberação APROVADA PELA MAIORIA, com o registro de 16 votos contra e 
21 abstenções, a criação de um abaixo-assinado para que todos os gerentes entregues cargos. 

Sobre o assunto, também na próxima semana informaremos os procedimentos. 

PLR/ACT 2018 

Uma carta de questionamento, solicitando as planilhas de CDME, já foi entregue ao Relações Sindicais da 
Eletrobras e estamos aguardando resposta. 

Lembramos que a próxima rodada de negociações para o ACT 2018 está agendada para acontecer no 
dia 07/06, em Brasília e esperamos que seja mais proveitosa para os trabalhadores e trabalhadoras que 
as anteriores. 

Sendo assim, as Entidades de Representação parabenizam os trabalhadores e trabalhadoras pela adesão 
e participação fundamentais para prosseguirmos mobilizados e na luta. 

 
Compartilhem este 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 5 de junho de 2018. 

Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL 

      

http://www.aeel.org.br/fichainscricao.php?op=VZFcHllaKJlUspFRXxmVhN2aKVVVB1TP

