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Sistema Elétrico 2011

Trabalhadores(as) não aceitam enrolação,
mantêm paralisação e fazem Ato e
Assembléia na porta da Eletrobras
A Assembléia realizada na noite desta
quinta-feira (11 de agosto) no Auditório
do Sintergia entra para a História do
Sindicalismo como uma demonstração
de unidade, consciência e capacidade
de mobilização da classe trabalhadora.
A primeira decisão tomada foi a de
confirmar a paralisação de 72 horas para
os dias 16, 17 e 18 de agosto, em repúdio contra as seguidas tentativas da
representação patronal de manipular a
Campanha Salarial, adiando seguidamente a apresentação de uma proposta
à altura da expectativa da categoria e
remarcando rodadas de negociação que
resultam em nada.
A segunda foi a de realizar um grande
ato/Assembléia em frente do edifício-sede
da Eletrobras (Avenida Presidente Vargas,
409) na terça-feira (16 de agosto), a partir
das 13h30min, onde será analisada
contraproposta da empresa, que deve ser
apresentada em reunião marcada para o

dia anterior, em Brasília.
A Assembléia serviu, ainda, para
seguidas manifestações contrárias à
utilização política das empresas do
Sistema Eletrobras, com a nomeação de
“assessores” sem função definida e a
criação de diretorias para abrigar
apadrinhados políticos.
A argumentação de que a crise políticoeconômica que se avizinha impede a
concessão de um ACT digno já foi
rebatida à mesa de negociação pelos
Sindicatos. Salários dignos não causam
inflação, pelo contrário, estimulam o
consumo e garantem a produtividade do
parque industrial brasileiro.
Toda a categoria está convocada para
o ato em frente ao edifício-sede da
Eletrobras na terça-feira (16 de agosto).
Sua presença é uma demonstração
da sua indignação contra a indiferença
com que a Eletrobras está tratando
nossa Campanha Salarial.

ATO/ASSEMBLÉIA

Em defesa de um ACT digno!
Dia 16 de agosto de 2011, a partir das 13h30min na
Av. Presidente Vargas, 409, em frente ao edifício-sede da Eletrobras

Nosso trabalho
Nossa dignidade
Nossa competência
Nosso valor

Sem luta
não há conquista!

