CNE ENTREGA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES A
DIREÇÃO DA ELETROBRAS
DEFESA DO GANHO REAL, PLR, PLANO DE SAÚDE E MÉRITO
FORAM REAFIRMADAS
Foi realizada nesta terça-feira, dia 24 de abril, no Rio de Janeiro, a entrega da
pauta dos (as) trabalhadores (as) do Sistema Eletrobras. O Coletivo Nacional
dos Eletricitários se reuniu com a direção da Holding e reafirmou a importância
desse acordo refletir o reconhecimento do valor de cada companheiro (a) do
Sistema e o quanto ele é importante para o seu fortalecimento. Mas para isso,
lembramos que é fundamental que pontos como: ganho real, PLR, plano de
saúde unificado e extensivo aos aposentados, melhorias no PCR e valorização
da categoria sejam levados em consideração durante as discussões do ACT
2012.
O CNE lembrou que no ano passado diversas categorias conquistaram no
segundo semestre ganho real, em especial petroleiros e bancários. Os (as)
trabalhadores (as) do Sistema Eletrobras aumentaram sua produtividade e
merecem um tratamento semelhante, mesmo porque somos uma categoria
estratégica para a manutenção do crescimento econômico nacional e como tal
queremos maior respeito em nossas reivindicações.
No que diz respeito à PLR 2011 na reunião defendemos o pagamento das 2
folhas. Para a aplicação do mérito cobramos o pagamento imediato do 1%
conforme estabelecido em nosso ACT. Para aqueles (as) trabalhadores (as)
que por ventura ficarem de fora, que seja garantido também o percentual
baseado na antiguidade de acordo com o PCR. Nosso entendimento e
compromisso é que seja pago 1,5% para todos conforme negociação acordada
ano passado. Não aceitamos as desculpas da Holding que alegou dificuldades
técnicas para cumprir sua palavra.
Com relação ao plano de saúde lembramos que este ponto é fundamental para
os (as) trabalhadores (as) não somente para aqueles que já estão aposentados
ou em vias de se aposentar, mas sim para todos e assim deve ser debatido,
para que se chegue a uma solução deste impasse.
Temos a certeza de que este ACT 2012 será um divisor de águas, queremos
de uma vez por todas que a Eletrobras reconheça nossa importância dentro do
cenário econômico e social do país, pois nosso esforço é fundamental para que
o Brasil se fortaleça internamente. Por isso, não mediremos esforços para
buscar um ACT capaz de avançar em novas conquistas.
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