AEEL 36 ANOS

Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras!

Informe 055/19

ACT 2019-2020: Resultado da 3ª rodada de negociações.
Na última quinta- feira, dia 9, aconteceu em
Brasília a 3ª rodada de negociação para o ACT
2019-2020. Representantes do Coletivo Nacional
dos Eletricitários – CNE, incluindo a diretoria da
AEEL, estiveram presente.
Depois da vergonhosa proposta apresentada
pela
Eletrobras
na
segunda
rodada,
esperávamos um pouco mais de bom-senso e
respeito, mas não foi isso que aconteceu.
Representantes da Empresa trouxeram uma
nova e patética proposta que propõe 1% de
aumento, sem retroatividade! Os benefícios
também seriam reajustados em 1%, sem
retroatividade. Só isso já seria absurdo, mas eles
continuam:
Mantém a retirada das cláusulas 6ª (Inovações tecnológicas), 7ª (Quadro de Pessoal) e 8ª
(Normas e Regulamentos de Recursos Humanos).
Como já avaliamos anteriormente a retirada dessas três cláusulas abre caminho para demissões
em massa, anseio do senhor Pinto Junior principalmente diante da baixa adesão aos PDV lançados
durante sua gestão, excluindo os sindicatos das discussões.
Aliás, excluir a Representação dos Trabalhadores e trabalhadoras continua sendo uma
determinação da gestão atual da Eletrobras. Na proposta apresentada, a Empresa propõe
alterações na cláusula 20ª (Dirigentes Sindicais), limitando o número de representantes, e suprime
a cláusula 23ª (Mensalidade de associação), que garante o repasse das mensalidades sindicais.
A Eletrobras não aceitou nenhuma cláusula nova proposta pelos trabalhadores e trabalhadoras,
mas apresentou duas: na 43ª (Adicional de Tempo de Serviço) o ATS fica congelado por um ano e
na 44ª (Sistema de Avanço de Nível) o SAN fica suspenso por 12 meses.
Uma nova rodada foi agendada para o dia 22/09.
A recomendação do CNE é óbvia: Rejeição da proposta. Mas isso será deliberado em assembleias,
cujas datas de realização serão divulgadas na próxima semana.
Compartilhem este informe com os colegas!
Juntos somos mais fortes!
ASSOCIE-SE A AEEL (clique aqui) OU AO SINDICATO DE CLASSE (links nas logos abaixo)

A Diretoria, em 10 de maio de 2019.
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL

