
  
 
 
 

AEEL 34 ANOS  

Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras! 
Informe 022/18 

 
 

Sobre a Assembleia de 05/02 

Trabalhadores e trabalhadoras da Eletrobras atenderam à convocação das 
Entidades de Representação e compareceram ontem, 05/02, ao auditório da 

AEEL para deliberarem em assembleia, sobre as sugestões para a Pauta de 
Reivindicações para o ACT Específico de 2018-2020, conforme determinado na 

assembleia anterior, dia 31/01. 

Das sugestões encaminhadas para a AEEL, foram deliberadas e aprovadas por 

unanimidade as seguintes:  

1 – Auxílio refeição (tíquetes): O reajuste deverá seguir a média obtida após 
levantamento do valor das refeições, principalmente nas maiores capitais onde a 
Eletrobras está localizada, além do aumento de 6% [seis por cento] previsto no 

ACT Nacional;  

2 – Reembolso educacional para dependentes (cláusula sétima): 
Reavaliação dos reembolsos pela média de mercado após levantamento das 
mensalidades das instituições de ensino de 1º, 2º e 3º graus, incluindo as não 

conveniadas à Eletrobras. 

3 – Reintegrados (cláusula nova): Foi apresentado um conjunto de questões 
pela comissão de reintegrados que será configurado como cláusula nova, para 

atender as demandas dos trabalhadores e trabalhadoras reintegrados. 

A redação final da Pauta Específica de Reivindicações será compartilhada através 

de informe tão logo esteja pronta. 

Ressaltamos que esse ano será de definições que envolvem muita resistência e 
luta da parte dos trabalhadores e trabalhadoras, por conta disso a negociação 
para o ACT foi antecipada, porque as Entidades já preveem que será um 

processo difícil e demorado.  

Portanto, mais uma vez, conclamamos os trabalhadores e trabalhadoras da 
Eletrobras à participação, ao engajamento na luta pelos seus direitos e pela 

manutenção dos seus empregos que estão verdadeiramente ameaçados. 

Juntos somos sempre mais fortes! 
 

  ASSOCIE-SE A AEEL (clique aqui) OU AO SINDICATO DE CLASSE (links nas logos abaixo) 

 
A Diretoria, em 6 de fevereiro de 2018. 

Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL 

      

http://www.aeel.org.br/fichainscricao.php?op=VZFcHllaKJlUspFRXxmVhN2aKVVVB1TP

