
 
 
 
Presidente da Eletrobras foge do debate com trabalhadores/as 
 

CNE quer reunião imediata para discutir temas fundamentais para a 
categoria 

 
Em ofício enviado à direção da Eletrobrás dia 11/01/2012, a Federação 
Nacional dos Eletricitários - FNU voltou a cobrar da Direção da Holding a 
reabertura imediata das negociações do ACT 2011/2012 e a realização de uma 
reunião para acompanhamento do Acordo no dia 17/01/2012 (terça-feira). 
 
O objetivo do encontro era discutir os pontos que constam no ofício enviado, 
que são: Ganho real; melhoria na distribuição da PLR; tratamento sem 
discriminação para os dependentes especiais; plano de saúde para os 
aposentados; adoção pela Eletrobras da Portaria Interministerial que permite a 
flexibilização na administração de pessoal (a exemplo da Portaria 32/2001 
vigente na Petrobras); mudança da Data Base e que seja feito o pagamento do 
mérito de 1,5% (hum e meio por cento) para todos os empregados, exceto os 
casos previstos no Termo de Compromisso. Por fim, o documento cobra da 
Eletrobras uma definição sobre o acompanhamento do Acordo. 
 
Todas estas reivindicações já foram apresentadas à direção da holding ao 
longo dos meses de novembro e dezembro do ano passado, mas até agora 
nenhuma resposta concreta foi dada aos trabalhadores, a não ser o envio de 
um ofício em 12 de janeiro, aonde além de não atender a nenhuma das 
reivindicações, não se honra nem o que apresentaram através do termo de 
Compromisso no que tange a distribuição do mérito, onde a direção da 
Eletrobras insiste em deixar de fora os que não aderiram ao PCR (o que não 
consta no referido Termo). 
 
O Coletivo Nacional dos Eletricitários - CNE entende que já passou da hora do 
presidente da Eletrobras, José da Costa Carvalho, se envolver com as 
questões de interesse dos trabalhadores e passar a valorizar de fato o maior 
"patrimônio" da empresa. Afinal, não se faz uma Eletrobras mais forte e 
respeitada, usando-se apenas de discursos populistas e retóricos, afinal se 
reunir com os trabalhadores (as) não é um favor e sim uma obrigação. 
 
Para nossa decepção a prática mais recorrente desta gestão é o chamado jogo 
de empurra, ou seja, ninguém assume nada, diretores, assessores, etc... e nós 
trabalhadores (as) é que ficamos sem obter respostas as nossas 
reivindicações. 
 



Cada vez fica mais claro que não precisamos de “paraquedistas” para serem 
dirigentes das nossas Empresas, precisamos de dirigentes competentes, que 
não tenham medo de assumir compromissos e principalmente depois de 
assumidos honrem os mesmos. 
 
Exigimos ser recebidos pela Holding em nossa totalidade, não aceitaremos que 
terceiros definam o nosso tamanho e/ou representatividade, afinal, isso não é 
convite para jantar, onde se escolhe os convidados, queremos tratar de 
assuntos de interesse dos (as) trabalhadores (as) e das Empresas e é o CNE 
que representa os/as trabalhadores/as do Sistema Eletrobras. 
 
Nesse sentido queremos que essa reunião aconteça o mais rapidamente, 
porém, com todas as lideranças sindicais que queiram se fazer presente, não 
aceitaremos vetos. 
 

Trabalhadores/as devem continuar mobilizados 
 
Além de estarem mobilizados para garantir o cumprimento do que foi acordado 
durante as negociações do ACT, os/as trabalhadores/as do Sistema Eletrobras 
também devem se engajar na luta pela reabertura da discussão sobre pontos 
como o ganho real dos eletricitários, buscando isonomia com outras categorias 
que tiveram ganhos reais mais expressivos e aplicados na tabela salarial. Além 
de defender todos os pontos que constam no ofício enviado. 
Nossa mobilização, portanto, continua com a FNU/CNE, através dos sindicatos, 
e estará atenta para continuar exigindo a atenção que os/as trabalhadores/as 
merecem! 
Vamos construir um calendário de LUTA. 

 
LUTA POR GANHO REAL 
LUTA POR MÉRITO PARA TODOS (AS) 
LUTA PELO PLANO DE SAÚDE DOS APOSENTADOS 
LUTA CONTRA DISCRIMINAÇÃO DOS DEPENDENTES 
ESPECIAIS 
LUTA POR MELHOR DISTRIBUIÇÃO DA PLR 
LUTA PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL 
LUTA POR DIGNIDADE 

 

CONVOCATÓRIA CNE 

 

Convocamos todos/as os/as companheiros/as do Coletivo Nacional dos 

Eletricitários para importante reunião no dia 24 de janeiro, às 9 horas, na sede 

da FNU, Rua Visconde de Inhaúma, 134, Centro, Rio de Janeiro. Participe. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


