33 ANOS

Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras!
Informe 101/16.

ASSEMBLEIA INFORMATIVA /ATO CONTRA A RETIRADA DE DIREITOS
AMANHÃ, 22/09, A PARTIR DAS 10 HORAS NO HERM STOLTZ
Lembramos a todos que acontece hoje, 21/09, em Brasília mais uma audiência para o
fechamento, ou não, do nosso Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2018.
Em audiência de conciliação realizada dia 29/08, o ministro vice-presidente do TST, Emmanoel
Pereira, formalizou uma proposta visando o entendimento entre as partes.
A proposta baseia-se no seguinte: reajuste de 5% nos salários de setembro retroativo a maio, 2
cartelas de tíquetes, 4,28% nos salários de setembro não retroativo e reajustes nos demais
benefícios de 9,28%. Para o próximo ano, reajuste da inflação do período em maio, 1 cartela de
tíquete e mais 1 a negociar.
Dia 31/08, reunimos-nos em assembleia informativa e deliberativa na qual os trabalhadores e
trabalhadoras deliberaram pela aprovação da proposta, apesar de concordarem que não se
tratava de um acordo ideal para a categoria.
Cabe agora a Eletrobras demonstrar também boa vontade e fazer a sua parte.
Desse modo, convocamos trabalhadores e trabalhadoras a comparecer amanhã, 22/09, a partir
das 10h00 na porta do Edifício Herm Stoltz, para a Assembleia/Ato, onde informaremos o
resultado da audiência de hoje e nos manifestaremos contra as propostas de reforma do atual
governo que retira direitos conquistados pela categoria e pelos trabalhadores em geral.
Solicitamos aos companheiros dos demais prédios da Eletrobras que se encaminhem diretamente
ao Herm Stoltz, pois conforme deliberado em assembleia ontem no Sintergia, haverá comitê de
convencimento desde o horário de início até o término do Ato Contra a Retirada de Direitos.

SOMENTE A UNIÃO DE TODOS VETARÁ A RETIRADA DAS NOSSAS CONQUISTAS, PARTICIPE.

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 21 de setembro de 2016.
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL

