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Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras!
Informe 072/16.

PLENÁRIA CONFIRMA GREVE POR 72 HORAS
Reunidos em plenária informativa hoje na porta
do edifício Herm Stoltz, trabalhadores e
trabalhadoras
da
Eletrobras
receberam
informações sobre o rumo das negociações no
âmbito do ACT 2016/17.
A forma intransigente da empresa, através do
seu diretor presidente, Alexandre Aniz, em só
retomar à negociação após o cancelamento do
calendário de mobilização orientado pelo CNE Coletivo Nacional dos Eletricitários, que prevê
greve de 72 horas nos dias 04, 05 e 06/07, só
fortaleceu nossa base de resistência.
Ao contrário do que alega no fax que comunica a suspensão da 4ª rodada de negociação enviado às
entidades de representação dos trabalhadores, há um total descaso da empresa desde o começo do
processo, visto que não houve apresentação de proposta no prazo estabelecido, nem sequer o
cumprimento de horários para realização dos encontros. A representação dos trabalhadores, ao contrário,
mantém-se aberta à negociação, mas não abrirá mão do direito de greve.
Assim sendo, ESTÁ MANTIDA A GREVE

POR 72 HORAS, DIAS 04, 05 E 06/07,
bem como todo o calendário de
mobilização anteriormente divulgado.
Realizaremos
ainda,
um
Ato
de
Mobilização no dia 06/07, às 12
horas, na porta do Herm Stoltz, que
contará com toda a Base Rio.
Avisamos
aos
trabalhadores
e
trabalhadoras que para os dias de greve
haverá lista de presença na porta do Herm
Stoltz.
Por fim, pedimos a todos que não esqueçam de levar para casa seus pertences, receitas, pedidos de
exame e etc, para que não haja incovenientes nas portarias dos prédios durante a greve.
Uma representação forte se faz com associados unidos e mobilizados!
UNAM-SE A NÓS NA LUTA PELOS NOSSOS DIREITOS, ASSOCIE-SE: ficha de inscrição

A Diretoria, em 1º de julho de 2016.
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL

