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Em Defesa dos Trabalhadores da Eletrobras!
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Paralisação de 24 horas dia 30.03
O Coletivo Nacional dos Eletricitários – CNE realizou na semana passada em Recife, o
planejamento para a campanha salarial do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT Nacional
2015/2016, marcado com presença maciça dos dirigentes sindicais que representam as empresas
do Sistema Eletrobras. Foi sem sombras de dúvidas um dos melhores e enriquecedor dos últimos
anos.
O Evento foi organizado com intensos debates, formulações de propostas, análise de conjuntura
econômica e as diretrizes que nortearão a luta dos trabalhadores na busca de um acordo que possa
refletir à importância da categoria para o crescimento econômico e social do país.
O planejamento contou com a assessoria do DIEESE, Gustavo Teixeira - técnico da Subseção
FNU comandou os trabalhos assessorado por mais três técnicos do DIEESE.
O DIESSE apresentou o cenário atual das crises: econômica e política nacional e, os seus reflexos
sob as negociações do dissídio de 2015-2016, com destaque para o momento atual de baixo
crescimento e inflação alta, evidenciou que as medidas anticíclicas não surtirão o efeito desejado.
Apresentou o resultado da pesquisa realizada junto aos trabalhadores do Sistema Eletrobras para
nortear a campanha salarial 2015. Com participação de 1.475 empregados, a pesquisa foi utilizada
para subsidiar a construção da Pauta Nacional orientando as ações e abalizando os pontos mais
importantes para a categoria na campanha do ACT 205/2016 que se inicia.
A desenvoltura do planejamento mostra que estamos no caminho certo para encarar um dos
possíveis ACT mais difíceis dos últimos anos. O momento requer unidade nas bases e
envolvimento de cada trabalhador na luta.
Disponibilizaremos a pauta de reivindicação. Tão logo seja liberada pelo CNE.
Seguindo a orientação do CNE, ratificamos que o resultado das assembleias dos Trabalhadores do
Sistema Eletrobras, deliberou paralisação de 24 horas no dia 30 de março.
Lembrando que haverá comitê de convencimento em todos os prédios da Eletrobras, inclusive nas
sucursais, Fundação Eletros, Memória da Eletricidade e Hotel Guanabara. É imprescindível a
nossa mobilização na porta da empresa (H.Stoltz) durante a mobilização.
Evite transtornos e constrangimento, não se esqueça de levar para casa os pertences (remédios,
receitas e contas a pagar) que possam precisar durante a paralisação.
Segue para conhecimento, Boletim CNE – Clique aqui - TRABALHADORES DO SISTEMA
ELETROBRAS PARALISARÃO SUAS ATIVIDADES DIA 30 DE MARÇO.
A Diretoria, em 26 março de 2015
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