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ACT 2016/2017: PLANEJAMENTO DA CAMPANHA SALARIAL
Os sindicatos e as associações que representam
os trabalhadores do Sistema Eletrobras no
Coletivo Nacional dos Eletricitários - CNE estão
reunidos desde o dia 15 de março, em Manaus,
discutindo
estratégias
no
encontro
de
Planejamento para Campanha Salarial de
2016/17.
O encontro tem como objetivo formular a pauta
de reivindicação a ser apresentada à Holding
levando em consideração, principalmente, o
resultado da pesquisa realizada pelo CNE junto
aos trabalhadores do Sistema Eletrobras.
Os trabalhadores da Holding estão sendo
representados pelos sindicatos: SINTERGIA,
SINAERJ, SINDECON, SENGE e pela AEEL.

PRIVATIZAÇÃO
Por iniciativa das Entidades Sindicais e do
deputado Luiz Castro (Rede), presidente da
Comissão
de
Meio
Ambiente
e
Desenvolvimento Sustentável, foi realizada em
16/03, na Assembleia Legislativa do estado do
Amazonas, Audiência Pública sobre o Plano
de Privatização da Amazonas Energia,
concessionária da Eletrobras naquele estado.
A AEEL e demais representações dos
trabalhadores participaram do encontro que
contou com a presença da deputada
Alessandra Campelo (PMDB), coautora da proposta, e de outros deputados estaduais, vereadores, do Ministério
Público e dos Movimentos Sociais do Estado do Amazonas, que debateram a tentativa de privatização da
Eletrobras Amazonas Energia. Chamou-se a atenção para as consequências danosas ao povo amazonense e ao
País, inclusive no que diz respeito a ameaça às nossas fronteiras e aos riscos de pirataria da biodiversidade
brasileira.
Como resultado da Audiência Pública, o deputado Luiz Castro solicitará, em conjunto com o Ministério Público
Federal (MPF), o posicionamento atual do Ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, sobre a possível
privatização.
Nesse sentido, ratificamos o publicado no Informe AEEL 024/16, acerca da importância das
distribuidoras, ferramentas essenciais para o crescimento econômico e da redução das desigualdades sociais nas
regiões Norte, Nordeste e no estado de Goiás, e do resultado catastrófico que a privatização pode gerar.
No mesmo informe divulgamos que trabalhadores, movimento sindical e movimento social, que defendem a
manutenção dessas empresas como estatais, entregaram ao Governo uma proposta de criação de uma holding
que seria composta pelas distribuidoras do Sistema, criando também, um modelo de governança eficaz, ético e
em diálogo com os trabalhadores.
Ousar lutar, ousar conquistar! Nossa mobilização é fundamental!
UNAM-SE A NÓS NA LUTA PELOS NOSSOS DIREITOS, ASSOCIE-SE: ficha de inscrição
A Diretoria, em 18 de fevereiro de 2016.
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL

