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SE NÃO TEM O QUE DIZER, MELHOR FICAR CALADO 
 
Em 5 de agosto de 2011, foi realizada em Brasília a 4ª rodada de negociações do ACT 
Nacional. O Coletivo Nacional dos Eletricitários - CNE/FNU estava representando os 
trabalhadores e, pelas empresas do Sistema Eletrobras, o Relações Sindicais e alguns 
Diretores Administrativos, dentre eles, o Senhor Miguel Colasuonno. 
 
Durante as discussões da pauta de reivindicações o CNE/FNU fez questão de registrar  a 
indignação dos demais trabalhadores do Sistema, no que diz respeito ao desconto do dia 
da greve dos empregados da holding (21 de julho de 2011), antes mesmo que as 
negociações chegassem ao fim. Reafirmamos que tal postura neoliberal não contribuía 
para o bom desenvolvimento das relações trabalhistas e solicitamos que a empresa 
revisse sua decisão e devolvesse aos trabalhadores da Eletrobras o dia descontado. 
 
Companheiros, para surpresa geral, o ilustríssimo Senhor Miguel Colasuonno teceu o 
seguinte comentário: "essa atitude foi  uma medida sócio-educativa". 
 
Senhor Diretor, nós não entendemos essa atitude mesquinha como “medida sócio-
educativa”, e sim como uma grande falta de respeito; uma medida grosseira, desleal, 
traiçoeira e opressora, pois o Senhor, no dia 26/07, na reunião do Comitê Executivo do 
CNE, assegurou que não seriam descontados os dias de paralisação de nenhuma das 
empresas e, no entanto, aplicou o desconto.  
 
Os Senhores deveriam ser mais rápidos que a velocidade da luz e realizar uma faxina 
moral e ética no interior dessa empresa, principalmente no que diz respeito aos 
apadrinhados políticos, que não largam o pescoço da viúva. 
  
Contudo, não podemos esquecer o oceano de terceirizados, as famigeradas indicações 
através do artigo 37, os amigos do rei, que prejudicam a imagem da empresa diante da 
sociedade. 
 
Sendo assim, "Quando você não tem nada a dizer, não diga nada", Charles Caleb 
Colton. 
 

PLENÁRIA INFORMATIVA 
 
Lembramos que hoje, às 12h30min, em frente ao Edifício H. Stoltz, tem plenária para 
novas informações sobre o ACT Nacional. 
 
 

ASSEMBLÉIA 
 
Convidamos todos para participarem hoje, às 18 horas, no auditório do Sintergia (Av. 
Marechal Floriano, 199/10º andar) de uma Assembléia onde serão dados todos os 



informes dos resultados da reunião de Brasília e da avaliação em nível nacional sobre 
como deve ser conduzida a Campanha Salarial de agora em diante. 

 
Companheiro, não deixe de comparecer, o momento é de mobilização! 

 
Associação dos Empregados da Eletrobras - AEEL 

Sindicato dos Trabalhadores em Energia do Rio de Janeiro e Região – SINTERGIA 
Sindicato das Secretárias do Rio de Janeiro - SINSERJ 

Sindicato dos Economistas do Estado do Rio de Janeiro - SINDECON-RJ 
Sindicato dos Administradores no Estado do Rio de Janeiro - SINAERJ 
Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro - SENGE-RJ 

 
A Diretoria, em 08 de agosto de 2011 


