PARALISAÇÃO VITORIOSA MOSTROU A FORÇA
DOS TRABALHADORES DO SISTEMA ELETROBRAS

A

vitoriosa paralisação de 48 horas promovida
pelos trabalhadores do Sistema Eletrobras,
mostrou ao Governo Dilma e a direção da Holding
toda insatisfação com a atual conjuntura por qual
passa o setor elétrico federal. Um sentimento de
frustração e decepção com as medidas tomadas
de forma unilateral, como a famigerada MP 579,
que vem ao longo dos últimos tempos contribuindo para o desmonte da maior empresa de energia
da América Latina.
Após oito anos de Governo Lula o clima era de
otimismo, com o Sistema Eletrobras assumindo
seu papel de destaque, contribuindo para o fortalecimento do setor produtivo com o incremento do
mercado interno. Novamente o Sistema Eletrobras
era reconhecido como indutor do crescimento do
país, após décadas de estagnação econômica e
social.
Os trabalhadores e o movimento sindical em
vários momentos do Governo Dilma apontaram a
necessidade da correção de rumos, nos debates
sobre a MP 579 foram várias intervenções no sentido de se buscar mudanças na redação ﬁnal, tudo
com o intuito de se preservar o Sistema Eletro-

bras. Todavia, jamais foram consideradas as propostas e a abertura de diálogo sério. O resultado
não tardou a chegar, com ameaça até mesmo no
pagamento da PLR, um direito histórico, conquistado com muita luta.
O CNE, A FNU e os sindicatos sempre apostaram
no diálogo, e mesmo nesse momento onde não
há uma sinalização do Governo Dilma, essa continua sendo a aposta dos trabalhadores. Todavia,
caso não haja esse entendimento e o caminho
seja o confronto, a categoria está pronta para lutar, e se mobilizar em todas as empresas contra
o desmonte do Sistema Eletrobras, e pela defesa
de uma PLR condizente com o esforço de cada
trabalhador.
O CNE agradece o empenho de cada trabalhador
(a) nestes dois dias de paralisação. Que enfrentou a intimidação de algumas pessoas que deveriam estar lutando junto com seus companheiros,
e não ajudando a reprimir a mobilização. A vitória
deve ser compartilhada com todos e todas que
acreditam em um Sistema Eletrobras forte. E a
luta continua!

Dia 30 de abril
Seminário para Construção da Plataforma Energética da CUT
O CNE convoca cada companheiro (a) para estar
presente no seminário de construção da Plataforma de Energia da CUT. Esse é o momento de se
fazer a diferença, apresentando propostas para o
fortalecimento do setor.
É fundamental avançar nesse debate dentro da
maior central do país. Muito tem se criticado a

ausência da CUT nas discussões, portanto, a hora
é essa de se fazer valer o acumulo de experiências para o debate e incorporar a central nessa
luta, pois juntos somos mais fortes. O seminário
será realizado dia 30 de abril, na Casa de Retiros
Assunção, Avenida L-2 Norte 611 E – SGAN 70860-110 Brasília.

