UNIDADE DOS TRABALHADORES SERÁ FUNDAMENTAL PARA
CONQUISTAR UM ACORDO JUSTO
DIA 12 DE JUNHO REUNIÃO DO CNE EM BRASÍLIA

O

Coletivo Nacional dos Eletricitários se
reunirá no dia 12 de junho,
em Brasília, para avaliar os
rumos da negociação do ACT 2013/
2014
e
formular
novos
encaminhamentos, em um
momento onde a direção do
Sistema Eletrobras prefere adiar o
máximo possível uma discussão da
pauta, haja vista que a reunião que
iria acontecer no dia 05 de junho
foi adiada para o dia 21. Como o
CNE afirmou no boletim anterior
essa é uma estratégia equivocada
e covarde para atrelar o acordo ao
PID (Plano de Incentivo ao
Desligamento).
Do ponto de vista da organização dos
trabalhadores essa reunião é estratégica, pois
como temos alertado, sem unidade
dificilmente teremos condições fortalecer a luta
necessária frente às investidas da gestão da
Eletrobras, que hoje se encontra em uma
verdadeira cruzada para sucatear as
empresas da Holding, cumprindo de forma
subserviente todas as determinações do
Governo Dilma.

A campanha é nacional e não regional, portanto, temos que
usar mais do que nunca nossa
capacidade de unidade para fazer o
enfrentamento, temos que ter consciência
de que nenhum dirigente, Sindicato,
Intersindical
ou
Federação
Regional isoladamente será capaz de
sair vitoriosa dessa empreitada, portanto
deve ser decidida e encaminhada no
Coletivo Nacional dos Eletricitários.
Históricamente foi através da
coordenação da FNU e do CNE que a
categoria avançou muito nos últimos
acordos. Portanto, para ampliar e
fortalecer a luta dos trabalhadores é
fundamental participação de todos (as)
os (as) companheiros (as) na reunião do
dia 12 de junho deliberando os próximos
passos da campanha.Lembrem-se: somente com unidade
seremos vitoriosos. Participe!
Conforme avaliamos na ultima reunião do CNE : Temos que
ver é a floresta e não uma árvore.
Todos (as) na Reunião do CNE que acontecerá no dia 12
de junho de 2013, que iniciará IMPRETERIVELMENTE às
14 horas no STIU-DF.

Ação Periculosidade
A FNU através do seu Departamento Jurídico entrou com ação para restabelecer o direito
do pagamento da periculosidade sobre a remuneração para os trabalhadores da
Eletrobras.

FNU encaminha ofício para Eletrobras
A FNU encaminhou ofício a Eletrobras cobrando
mudanças na letra a do parágrafo IV que exclui
os empregados reintegrados por meio de anistia
de participarem do PID (Plano Incentivado de

Desligamento). Nossa cobrança é para que todos e todas
recebam o tratamento igualitário no direito de fazer ou não
a sua adesão.

Agenda CNE
Reunião CNE -12 de junho de 2013
Local: STIU-DF / SCS- Quadro 06- Bloco “A”
– 110- 7º andar

“É A NOSSA ENERGIA QUE ILUMINA O BRASIL”

