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DEBATE SOBRE O SETOR ELÉTRICO
Ontem, os representantes dos trabalhadores Emanuel Torres(Sintergia), Antônio Magalhães(Furnas) e Jorge Luiz
Bonito(Sintergia), Eduardo Luiz Almeida(AEEL), Sidney Pascoutto(SINDECON) e Dejalmar F. Pinho(SINAERJ)
participaram do evento organizado pelo COPPE - Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de
Engenharia da UFRJ e o Instituto ILUMINA denominado “DIÁLOGOS SOBRE O SETOR ELÉTRICO”, cujo objetivo
foi debater a atual situação do Setor Elétrico Brasileiro. Registramos também as presenças dos Conselheiros de
Administração de Furnas, Cepel, Eletrosul, CGTE e da BR Distribuidora.
Na abertura do evento, coube a coordenação da mesa formada pelos mestres Agenor Oliveira e Roberto Araújo, do
Instituto ILUMINA e professor Luiz Pinguelli Rosa, do COPPE e ex-presidente da Eletrobras, trazer um histórico dos
efeitos da má gestão e imposições/ingerências políticas nos últimos anos na Eletrobras. Após quatro horas de
discussões sobre o tema, os debatedores direcionaram as seguintes proposições:


Confecção de Manifesto pontuando a situação caótica que se encontra o Setor Elétrico;



Realização de Debate ou Seminário juntando tanto personalidades da Esquerda quanto da Direita, e



Construção de um dia de luta através de Greve Nacional contra a Privatização com os Petroleiros.

ACT / PLR
Conforme informado durante a Assembleia realizada no dia 27/08 na porta da Eletrobras, na qual os trabalhadores da
holding aprovaram a proposta encaminhada em audiência de conciliação feita pelo vice-ministro do TST, Emmanoel
Pereira, que foi, de 5% em maio (retroativo) e 4,28% em agosto sem retroatividade, e manutenção das demais
condições, apresentadas pela Eletrobras, a maioria entendeu que a aprovação seria a melhor opção dentro das
condições do processo de negociação desse ACT. Acesse o conteúdo completo da Ata, aqui.
Ontem, em reunião de Diretoria Executiva da Eletrobras, foi aprovado o pagamento da Participação nos Lucros e
Resultados - PLR para segunda-feira, 01 de agosto.
Parabenizamos, a todos pela luta, pois a direção da Eletrobras acabou retificando em tempo, a meta na qual os
trabalhadores da holding estavam sendo prejudicados em 10% no Índice Geral BOVESPA, uma vez que a mesma fora
alterada no meado do ano passado.
Assim sendo, não havia mais sentido a Eletrobras não liberar o pagamento da PLR dos trabalhadores o que, aliás, é
um direito conquistado e acordado entre as partes.
Agradecemos aos trabalhadores e trabalhadoras e suas entidades de representação, por mais essa conquista!
O próximo passo é nos organizarmos contra as privatizações do setor!

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 29 de julho de 2016.
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL

