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Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras!
Informe 062/16.

SOBRE A PLR 2015 E O ACT 2016/2017
Aconteceu ontem em Brasília a reunião da terceira rodada de negociação para o ACT 2016/17
entre o Coletivo Nacional dos Eletricitários – CNE e a direção das empresas do Sistema Eletrobras,
tendo o senhor Alexandre Aniz, diretor de administração da holding, como representante.
Antes, porém, na terça-feira, houve uma reunião da comissão de negociação da PLR na qual
discutiu-se as considerações e ajustes finais defendidos.
A Eletrobras se comprometeu em até o dia 29/06 apresentar a forma e o cronograma de
pagamento da PLR 2015, considerando as aprovações pelas diretorias de cada empresa com
relação ao prazo e condições de pagamentos.
Conforme já havíamos informado na assembleia realizada em 10/06, o valor da PLR 2015 dos
trabalhadores da Eletrobras e da Cepel será uma composição das metas face a desverticalização e
deverão ser objeto de análise e avaliação da área de Governança da Eletrobras para posterior
aprovação da diretoria executiva da holding, assim, caberá aos trabalhadores o montante de
100% do resultado operacional de uma folha salarial.
Com relação ao ACT 2016/2017, a proposta apresentada pela Eletrobras ainda não repõe a
inflação do período de um ano. Uma nova rodada de negociação foi agendada para o dia 07/07.
O CNE orientou os sindicatos a realizarem assembleias deliberativas entre os dias 23 e 29/06, para
deliberar sobre o termo aditivo da proposta, encaminhado pelo CNE à Eletrobrás, como também,
o calendário de mobilização - greve de 72 horas de 04 a 06/07, caso a Eletrobras rejeite o termo
da proposta encaminhado.
Realizaremos a nossa Assembleia, terça-feira, dia 28/06, às 12 horas, no Auditório da AEEL.
Quanto ao termo aditivo ao ACT, assim que for liberado pelo CNE disponibilizaremos.
Clique aqui e veja o Boletim do CNE, com o calendário da mobilização.
Trabalhadores (as) da Eletrobras temos nos esforçado para trazer informações das negociações
da forma mais rápida e objetiva possível para que não haja ainda mais tensão e preocupação com
a situação. Pedimos a compreensão de todos e todas e ratificamos que nossos canais de contato
estão disponíveis em caso de dúvidas.

Uma representação forte se faz com associados unidos e mobilizados!
UNAM-SE A NÓS NA LUTA PELOS NOSSOS DIREITOS, ASSOCIE-SE: ficha de inscrição

A Diretoria, em 23 de junho de 2016.
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL

