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Em Busca de um Acordo Justo
Os trabalhadores da Eletrobras, juntamente com os demais companheiros das empresas
do Sistema, aderiram maciçamente à greve de 48 horas, demonstrando que a categoria
está com disposição para buscar um acordo justo.
No dia 06 de junho, as entidades representativas dos trabalhadores (AEEL, SINTERGIA,
SINSERJ, SINDECON-RJ, SINAERJ, SENGE e CNE/FNU-CUT) organizaram grande ato
de repúdio à postura do atual Presidente da Eletrobras, no que diz respeito ao Acordo
Coletivo Nacional dos eletricitários. Durante o ato foi realizado o enterro simbólico do Sr.
José da Costa Neto.
Os representantes dos trabalhadores continuam aguardando uma sinalização da
Eletrobras sobre a reabertura do processo de negociação.
Abaixo, seguem algumas fotos que representam a indignação dos trabalhadores.

Eletrobras Vira Notícia
No dia 02 de junho de 2011 foi divulgado no Monitor Mercantil Digital, na Coluna Acredite
se Puder, de Nelson Priori, uma notícia sobre a preocupação da AEEL com o escritório de
Brasília.
Ontem, foi publicado no Jornal O Globo, na Coluna Negócios e CIA, de Flávia Oliveira,
notas intituladas Alta Tensão 1 e Alta Tensão 2, sobre a greve de 48 horas dos
trabalhadores do Sistema Eletrobras.
Segue, para conhecimento, as notícias mencionadas.
Aeel mostra preocupação com escritório de Brasília
A Associação dos Empregados da Eletrobrás (Aeel) distribuiu nota para os seus
associados pedindo que haja pressão em cima da diretoria para a correção de algumas
irregularidades, como a devolução de funcionários de outros setores da administração
pública que vieram com diretorias passadas e ficaram esquecidos. Um dos exemplos
apontados é o do escritório da estatal em Brasília, onde a maioria não é funcionário da
holding. Sem a menor necessidade, lá estão lotados 75 empregados, dos quais somente
19 são funcionários da Eletrobrás. A Aeel alega que alguns foram requisitados e outros
são amigos de amigos de políticos influentes.
(Fonte: http://www.monitormercantil.com.br/mostranoticia.php?id=95742)
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