33 ANOS

Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras!
Informe 094/16.

SOBRE O ACORDO COLETIVO DE TRABALHO – 2016/2018
Assembleia Informativa /Deliberativa
Companheiros, conforme divulgado ontem no informe AEEL 093/16, a representação
dos trabalhadores esteve presente na audiência de conciliação e instrução do Dissídio
Coletivo de Greve do ACT no Tribunal Superior do Trabalho – TST. Lamentavelmente, a
Eletrobras não quer de forma alguma resolver o impasse, e, não foi por falta de diálogo
com a diretoria, pois, como vimos anunciando, a representação dos trabalhadores tem
se reunido com a direção da casa buscando sensibilizá-la a respeito do ACT.
Contudo, durante a audiência de ontem, tomamos conhecimento de que na sexta-feira
passada, 26/8, a Eletrobras juntou aos autos do processo uma petição
“DESRESPEITOSA”, motivo de reprimenda do vice-ministro do TST, Emmanuel
Pereira, aos representantes da empresa presentes, infomando que a proposta
conciliatória por ele mesmo sugerida não fora aceita pelo DEST, razão pela qual a
empresa não poderia realizar o acordo e, consequentemente, não se faria presente na
audiência.
Apresentamos ao vice-ministro um dado novo, qual seja, o lucro de R$ 12,722 bilhões
no 2º trimestre de 2016, conforme Comunicado ao Mercado divulgado pela empresa,
porém, o vice-ministro não quis se prender a ele, assentando, então, uma nova
proposta, que em relação à proposta anterior, substitui o mês de pagamento da
segunda parte do reajuste de agosto para setembro, sem retroatividade. Incluiu
também mudanças nos dias parados.
Fato de grande relevância registrado na audiência foi a orientação do subprocurador do
Ministério Publico do Trabalho – MTP ao Ministro do TST, para o DEST seja notificado a
responder em 10 (dez) dias a proposta do TST e que os motivos de recusas deverão
ser tecnicamente fundamentados.
Convocamos os trabalhadores e trabalhadoras a comparecer amanhã, 31/8, às 12h30,
na porta do Herm Stoltz, para participar de Assembleia informativa / deliberativa, na
qual discutiremos a nova proposta e os rumos da negociação.
Uma representação forte se faz com associados unidos e mobilizados!
UNAM-SE A NÓS NA LUTA PELOS NOSSOS DIREITOS, ASSOCIE-SE: ficha de inscrição

A Diretoria, em 30 de agosto de 2016.
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL

