34 ANOS

Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras!

Informe 071 /17

Sobre o Ato de Repúdio e a Assembleia de hoje
Os trabalhadores e trabalhadoras da Eletrobras solidários aos colegas lotados no Herm Stoltz
juntaram-se a estes no Ato de repúdio convocado pela AEEL e as Entidades de Representação,
hoje, na porta do edifício.
A intransigência da Empresa em convocar os trabalhadores e trabalhadoras a retornar ao trabalho
em condições insalubres é mais um exemplo do descaso da atual direção para com a Empresa e
seus trabalhadores.
Apesar do laudo divulgado, é forte o cheiro da fumaça provocada pelo incêndio, não apenas no
14º, mas em todas as dependências ocupadas pela Eletrobras, bem como a precariedade no
funcionamento dos elevadores, o que aumenta ainda mais a inseguranças dos trabalhadores e
trabalhadoras.
Diante dos desastres que têm acometido a sede da Empresa, lembramos que antes do incêndio
houve um vazamento no prédio, a AEEL e as demais Entidades de Representação dos
Trabalhadores exigem que sejam oferecidas condições de trabalho dignas e seguras para todos.
Que haja uma explicação mais detalhada das causas dos acidentes para que os trabalhadores e
trabalhadoras retornem aos seus postos sentindo-se seguros.
Que a direção reavalie a absurda extinção da Brigada de Incêndio, segundo denúncias recebidas
foram 60 bombeiros civis demitidos e todos os prédios da Eletrobras encontram-se desprotegidos.
Após o ato, em Assembleia, discutiu-se e deliberou-se por uma paralisação no dia 22/06, caso a
direção da Empresa, em reunião marcada para o dia 20/06 com as Entidades de Representação,
não apresente uma data para o pagamento da cartela extra e da PLR.
O Coletivo Nacional dos Eletricitários – CNE já têm definida uma greve de 72 horas, caso não
sejamos atendidos.
Clique aqui e acesse o Boletim do CNE divulgado hoje.

Juntos somos mais fortes!
ASSOCIE-SE A AEEL (clique aqui) OU AO SINDICATO DE CLASSE (links nas logos abaixo)
A Diretoria, em 12 de junho de 2017.
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL

