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Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras!
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Sem definições, está mantida a paralisação.

Com a participação de vários companheiros e companheiras de outras empresas do
Sistema Eletrobras, a AEEL e as demais Entidades de Representação dos Trabalhadores
se reuniram no Ato pela Abertura de Diálogo, na porta do Herm Stoltz.
A reunião que aconteceu pela manhã entre o Coletivo Nacional dos Eletricitários – CNE
e a Eletrobras se estenderá na parte da tarde. Ainda não temos definições sobre à
pauta apresentada, visto que os representantes da Empresa não tinham autonomia
para decidir nada, tendo que reportarem-se ao Sr. Wilson Ferreira, antes decidir. Mais
uma demonstração da centralização do presidente.
Contudo, algumas orientações foram dadas após a primeira parte da reunião:
Reestruturação
Aguardamos alguma informação do diretor Armando Casado, representante da
Empresa na reunião, com relação ao pedido de paralisação do processo para
negociação com a Representação dos Trabalhadores, como previsto no ACT vigente.
PLR e Cartela Extra
Não houve nova proposta. Aguardamos para hoje.
PAE
O SINTERGIA e deu entrada ontem na ação pela isonomia com o PID 2013. Já está em
fase de notificações e a Eletrobras deve se manifestar ainda hoje.
A orientação para os trabalhadores e trabalhadoras que queiram aderir ao Plano, o faça
no dia 29/06. Foi negociada a presença de uma pessoa para receber as assinaturas
nesse dia, tendo em vista que estaremos em paralisação.
Greve dias 28 e 29
Está mantida.

Assembleia de avaliação amanhã dia 28
Confirmada a greve, convocamos todos os trabalhadores e trabalhadoras da Eletrobras,
Base Rio, a comparecerem à Assembleia de Avaliação, amanhã às 10 horas, na porta
do Herm Stoltz, quando daremos novas informações e avaliaremos a mobilização.
Reiteramos a importância da presença de todos na Assembleia de amanhã e
lembramos:
Greve se faz na porta da Empresa!
Juntos somos mais fortes!
ASSOCIE-SE A AEEL (clique aqui) OU AO SINDICATO DE CLASSE (links nas logos abaixo)
A Diretoria, em 27 de junho de 2017.
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL

