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PLANEJAMENTO DA CAMPANHA NACIONAL DOS ELETRICITÁRIOS 
 
Nos dias 29 e 30 de março de 2012, em São Luís – MA, acontecerá o Planejamento da 
Campanha Nacional Salarial dos Eletricitários. Na oportunidade, os Sindicatos que 
representam os trabalhadores do Sistema Eletrobras em todos os estados da federação 
estarão reunidos, a fim de construir a Pauta de Reivindicação Nacional e as estratégias 
de luta para a Campanha 2012, além de debater vários temas, dentre eles: 
 
·         Conjuntura e Subsídios para a Campanha Salarial 2012/2013; 
·         Apresentação dos resultados da Pesquisa e indicadores para a Campanha; 
·         Avaliação da Última Campanha;  
·         Perspectivas e Estratégias para a Campanha 2012. 
 
A pesquisa do CNE / FNU DATA-BASE 2012/2013 ficou disponível desde o dia 27 de 
janeiro de 2012 na página da AEEL e teve o objetivo de subsidiar a elaboração da Pauta 
de Reivindicação Nacional da categoria e as ações de luta no processo de negociação 
coletiva de 2012/2013. 
 
A holding do Sistema Eletrobras foi à segunda empresa com maior número de 
questionário respondido, mostrando com isso que os empregados da Eletrobras 
participarão ativamente dessa Campanha. 
 
Independente da pesquisa e visando uma maior participação dos empregados da 
Eletrobras, receberemos a partir de hoje até o dia 26/03, através do e-mail da AEEL 
(aeel@aeel.org.br), propostas e sugestões dos trabalhadores para a inclusão na Pauta 
Nacional. 
  
Lembramos que as sugestões serão levadas para apreciação do Coletivo Nacional dos 
Eletricitários – CNE no referido encontro. É importante ressaltar que se trata de Pauta 
Nacional onde se reúnem as demandas de comum interesse das empresas do Sistema 
Eletrobras.  Neste sentido, pedimos que ao enviar sua sugestão, faça de cunho coletivo 
para serem analisadas, debatidas e incluídas, ou não, na Pauta. 
 
Cabe lembrar que após o encontro, as entidades sindicais realizarão uma Assembléia 
para a aprovação da Pauta de Reivindicação Nacional. 
  
O que tange a Pauta Específica estaremos construindo a mesma logo após o 
planejamento da Campanha Nacional. É hora de união de todos, pois a luta será dura e 
não poderemos abrir mão de um Acordo que contemple nossos anseios. 
 
 

A Diretoria, em 21 de março de 2012 


