AEEL 34 ANOS

Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras!

Informe 035/18

Sobre a Assembleia de hoje, 06/03.
Atendendo a convocação das Entidades de
Representação, trabalhadores e trabalhadoras
da Eletrobras compareceram hoje à porta do
edifício Herm Stoltz, para deliberarem em
Assembleia
sobre
pauta
previamente
comunicada.
Conforme anunciamos em nosso informe
033/18, a direção da Empresa desmarcou
intempestivamente as duas primeiras reuniões
com a Representação dos Trabalhadores e não
têm demonstrado disposição para abertura de
diálogo na negociação do ACT 2018-2020, cujas
pautas Nacional e Específica já foram
entregues.
Diante disso, seguindo orientação do CNE Coletivo Nacional dos Eletricitários, os
trabalhadores
e
trabalhadoras
deliberaram e aprovaram o Indicativo de
Paralisação por 72 horas a partir do dia
20/03. Em caso de abertura de diálogo para
negociação da Eletrobras e com as Entidades
de Representação, haverá nova deliberação
quanto ao prosseguimento do indicativo.
--------Desde
outubro/2017
trabalhadores
e
trabalhadoras que reconhecem a ameaça que o
projeto de privatização da Eletrobras representa
para suas vidas e famílias têm contribuído com
uma Cota Extra à AEEL, o que possibilitou a
contratação de um escritório especializado para

defendê-los e, por conseguinte, defender a
Eletrobras de seus algozes.
Deliberada e aprovada em assembleia no final
de setembro/2017, a contribuição extra em seis
parcelas termina neste mês de março. Contudo,
a luta continua e, portanto, é necessário o
prosseguimento da contribuição extra para a
manutenção do contrato com o escritório de
advocacia.
Sendo assim, foi proposta a extensão da
contribuição extra no valor de R$ 40,00
(quarenta reais) até o mês de Dezembro de
2018. O que foi debatida, deliberada e
aprovada pela maioria.
--------Foi informado ainda que o prazo para a entrega
do Requerimento de Desconto da Contribuição
Sindical foi estendido até o dia 12/03. E o
formulário (acesse aqui) pode ser entregue na
AEEL ou diretamente no DJPP.
--------Também foi disponibilizado um abaixo-assinado
para que todos possam colher assinaturas
Contra a Apreciação do Projeto de Privatização
da Eletrobras na Câmara dos Deputados, que
também está disponível para assinatura on-line
(assine aqui). Quanto maior o número de
assinaturas, melhor.

Por fim, pedimos que compartilhem este informe com os colegas.

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 março de 2018.
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL

