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BOLETIM OFICIAL DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE ENERGIA DO RIO DE JANEIRO E REGIÃO

Sistema Elétrico 2011

A negociação do ACT 2011/2012 tem sido a
mais difícil dos últimos anos e a capacidade de
unidade e mobilização da categoria é nesse
momento fundamental.

Diante do que tem acontecido, a Assembléia
que está sendo convocada pelo Sindicato cresce
de importância, porque nela estarão sendo
discutidos os seguintes assuntos:

♦ Prorrogação da data-base
♦ Informações sobre a negociação
♦ PREC
♦ Plano de Saúde para aposentados
♦ Plano de lutas

O Coletivo Nacional dos Eletricitários (que tem

comandado as negociações com a
representação patronal) estabeleceu o seguinte
calendário:

♦ 27/06 a 08/07 – Assembleias e reuniões

dos acordos especificos

É hora de unir e mobilizar!
Negociação só será retomada no dia 13 de julho,
em Brasília, gerando expectativa ainda maior que
deve ser combatida com unidade e mobilização

♦ 12/07- Preparação da reunião com a
Eletrobras no STIU-DF e Ações Institucionais

♦ 13/07- 4ª Rodada de Negociação em
Brasília

Como se pode ver pelo calendário acima, a
próxima rodada de negociação só será realizada
no dia 13 de julho, o que cria um vácuo nas
negociações que não pode contaminar nossa
mobilização.

Por outro lado, esse intervalo pode facilitar a
organização da categoria e a mobilização de
todos os segmentos, através de visitas aos
setores e com a utilização de todos os meios de

comunicação possíveis.

Sua presença na Assembléia é fundamental
porque o momento é de juntar forças e de definir
um calendário de lutas à altura de nossas

expectativas em relação ao ACT.

Sem luta não há conquistas!

Dia 29 de junho de 2011, às 18 horas
No Auditório da Aeel

Avenida Presidente Vargas, 509/22° andar
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