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ACT 2016/17: RESULTADO DA PESQUISA PARA A PAUTA DE REIVINDICAÇÕES
Durante o planejamento estratégico da Campanha Salarial 2016/17, realizado em Manaus pelos sindicatos que
compõem o Coletivo Nacional dos Eletricitários – CNE, o DIEESE apresentou o resultado da pesquisa realizada
entre 03 a 12 de março de 2016 no Sistema Eletrobras. De acordo com o DIEESE, Furnas registrou 40,96% do
percentual total de respostas, seguido pela Chesf, 19,28%, Eletronuclear, 15,66%, distribuição Rondônia, 9, 64%,
CEPEL, 8,43% e Eletrobras Holding, 6,02%.
Através da pesquisa os trabalhadores indicaram como prioridade as cláusulas econômicas, apontando Dscussão
de Salários, Participação nos Lucros e Resultados e Ganho Real, como foco de luta nessa campanha. Ficaram
assim classificadas as prioridades:
Em primeiro lugar, Remuneração, com 16,3% das respostas. Em segundo, Manutenção das Conquistas, com
13%; em terceiro, Plano de Cargos e Salários, com 12,5%. Na quarta posição ficou a Defesa e Manutenção das
Estatais com 10%.
Sobre as expectativas da categoria a respeito das reivindicações apresentadas pelo CNE na última campanha,
45% responderam que foram atendidos em parte; 29% não foram; 19% não sabem responder e 7% que foram
atendidos.
A pesquisa 2016 apontou que 50% dos participantes consideraram a campanha anterior razoável, 27% bom, 22%
ruim e 1% não souberam responder. Já com relação à campanha deste ano, 42% afirmaram ter boa expectativa,
enquanto que 33% têm expectativa ruim.
No Planejamento, depois de várias discussões, ficou acertada por meio de votação, a renovação da pauta do ano
de 2015 como base, sem inclusão de novas cláusulas. Assim, decidiu-se por correções, alterações e atualizações
das já existentes.
Em breve será disponibilizado o calendário de Assembleias, para deliberação da Pauta de Reivindicação. A Base
Rio fará assembleia por empresa.
Clique aqui para ver a Pauta 2016.

Ousar lutar, ousar conquistar! Nossa mobilização é fundamental!
UNAM-SE A NÓS NA LUTA PELOS NOSSOS DIREITOS, ASSOCIE-SE: ficha de inscrição

A Diretoria, em 28 de fevereiro de 2016.
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL

