AEEL 35 ANOS

Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras!

Informe 025/19

Sobre a assembleia de 20/02.

Atendendo a convocação do Sintergia e das demais Entidades de Representação,
trabalhadores e trabalhadoras da Eletrobras compareceram à assembleia deliberativa e
informativa na porta da sede da Empresa e deliberaram o seguinte:
Pauta ACT 2019 Nacional e Específico:
Aprovada por unanimidade a proposta apresentada pelo CNE sem alteração nas cláusulas
do ACT vigente, contemplando a manutenção dos benefícios conquistados.
A pauta aprovada será entregue à Empresa quando da primeira rodada de negociações
prevista para o mês de março.
Vale salientar que a orientação de manter as cláusulas deve-se, principalmente, por
considerarmos que o principal objetivo da categoria e das entidades de representação,
agora, é a luta contra a privatização.
Contribuição Sindical:
Todos sabem que os sindicatos foram duramente afetados com a reforma trabalhista do
governo Temer que retirou a obrigatoriedade do desconto em folha da contribuição sindical
anual, comprometendo a finanças das entidades o que dificulta a luta pelos direitos dos
trabalhadores e trabalhadoras.
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Nesse sentido, o Sintergia, sindicato majoritário, propôs à deliberação dos trabalhadores e
trabalhadoras o desconto de 0,3% referente à Contribuição Sindical, dividido em 3 parcelas
de 0,1%, e a proposta foi aprovada por unanimidade.
Em breve o Sintergia distribuirá um boletim com maiores esclarecimentos sobre o assunto,
mas é certo que será necessário o envio de carta de adesão à Contribuição Sindical anual.
As categorias que recolhem para os seus sindicatos de classe não precisarão apresentar
carta de adesão ao desconto para o Sintergia, mas têm o compromisso de fazê-lo para o
seu sindicato de classe, fortalecendo suas entidades de representação.
Após as deliberações, foi informado que os representantes do CNE reuniram-se com o
ministro do MME, Bento Albuquerque, na semana passada e desse encontro, o Sintergia
elaborou um boletim Linha Viva, que compartilhamos aqui.
Por fim, lembramos que a AEEL, os Sindicatos e as demais entidades de representação, têm
trabalhado para barrar o projeto de privatização da Eletrobras e que a contratação do
escritório de Direito, bem como a possibilidade de contratação de uma assessoria de
comunicação e de uma assessoria parlamentar, só têm sido possíveis graças às
contribuições e à cota extra.
Portanto, contamos com todos!
Compartilhem este informe com os colegas e compareçam!
Juntos somos mais fortes!
ASSOCIE-SE A AEEL (clique aqui) OU AO SINDICATO DE CLASSE (links nas logos abaixo)

A Diretoria, em 21 de fevereiro de 2019.
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL

