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Base do SINDEFURNAS delibera e aprova
GREVE DE 72 HORAS NOS DIAS 22, 23 e 24/05!
Está agendada para o dia 17/05(quinta-feira) a próxima rodada de
negociação do Acordo Coletivo de Trabalho com a ELETROBRAS e na
ocasião será discutido também o contrato de metas para a PLR 2017.

Histórico:
1 - Greve:
A empresa não trouxe ainda, nas rodadas
anteriores, sequer o índice econômico. Caso na
próxima reunião do dia 17 de maio continue havendo este DESCASO e DESRESPEITO com
os trabalhadores, haverá paralisação de 72 horas a partir de 00h00min do dia 22/05.
Caso a empresa apresente uma proposta,
deliberaremos a mesma com os trabalhadores
nas assembleias.
Os turnos de revezamento da Operação da
empresa serão de 24 horas.

2- Como vai funcionar?
A operação será no modo “PADRÃO”, ou
seja, somente serão atendidas emergências que
coloquem as instalações e pessoas em risco.
Não será cumprida qualquer rotina ou trabalho
programado durante a greve. Não serão tramitadas e nem executadas intervenções no sistema
eletroenergético e de telecomunicações e nem
serão feitas inspeções ou fiscalizações.
HAVERÁ PIQUETES! Participe da greve no
seu local de trabalho. Não fique em casa! Greve
não é folga! GREVE É LUTA!!!!

3 - O presidente de
1 milhão de reais!!!
Será que o presidente da ELETROBRAS, o
“grande e competente gestor”, acha que pode
“empurrar com a barriga” o problema para depois da privatização? Pois é o que vamos ver.
Venha negociar, senhor Wilson Ferreira
Júnior! O SEST, provavelmente já tem os números. Não fique nos tratando com esse descaso!
O senhor aumenta o próprio salário numa
canetada, bem como o de toda a diretoria e conselhos e acha que nós não podemos ter reajuste? Sendo que nossa atividade operacional foi
dentro das metas e ainda lucrativa? Onde o senhor está com o juízo, senhor Wilson Ferreira
Júnior? O senhor acha que faz tudo com alguma mágica que emana de seu gabinete na torre
de marfim? Que é algum tipo de entidade dotada
de superpoderes que pronuncia palavras ao vento
e elas se tornam realidade? Quem trabalha e faz
a empresa operar somos nós! Quem concretiza
os planos, metas, ajustes, intervenções, manutenções e realizam manobras no sistema
eletroenergético somos nós! Não há diretor sem
dirigidos. Não há empresa sem pessoas! Tratar
os empregados com dignidade é simplesmente
ser inteligente! Que inteligência existe em nos
enrolar, senhor presidente Wilson Ferreira
Júnior? O senhor quer ganhar cerca de 1 milhão de reais por ano (aumento para R$76.000,00
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de subsídio do diretor presidente da
ELETROBRAS, que durante um ano totalizará
R$988.000,00) e teve qual resposta do SEST?
Achamos que os Ministros do STF não ganham
isso tudo não, senhor Wilson Ferreira Júnior!
Será que pode isso? O que será que o Tribunal
de Contas da União, Polícia Federal e Ministério
Público Federal vão falar sobre isso? Hein,
senhor Wilson Ferreira Júnior?

4 - Nosso Acordo Coletivo de T
rabalho vigente vence em
30/05, pois o prorrogamos
por apenas 30 dias.
No dia 16/05 o Coletivo Nacional dos
Eletricitários (CNE) reunirá os representantes das
entidades sindicais em Brasília para discutir estratégias para a reunião de negociação do ACT
do dia 17/05 e também para discutir o contrato
de metas da PLR 2017, pois na última reunião(03/
05) que tratou deste tema, os números apresentados pela empresa foram controversos.

6 - O que vai acontecer?
Veja o calendário:
DIA 16.05
09h00 - CNE - ACT Nacional e PLR
. Reunião preparatória para a 4ª Rodada
de Negociação e PLR 2017 com
ELETROBRAS.
Local: STIUDF - SCS - Quadra 06
Bloco A - 7º Andar
Brasília/DF
14h30 - PL 9463
. Audiência Pública na Comissão
Especial do PL de privatização da
ELETROBRAS.
Local: Anexo II - Plenário 01

O intuito da nossa mobilização é que a empresa apresente também uma proposta factível
de PLR no dia 17/05.

5- Informes Gerais:
O SINDEFURNAS tem mantido representantes em Brasília constantemente atuando junto ao
Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE), mantendo contato permanente com os parlamentares
na implementação de estratégias contra a
Privatização de Furnas e da ELETROBRAS.

Energia e Água não são
Mercadorias!
Furnas, Patrimônio do Brasil!
O país precisa seguir avançando!

Não à Privatização de
Furnas e Eletrobras!

Câmara dos Deputados
Brasília/DF
DIA 17.05
09h00 - CNE - ACT Nacional e PLR
. ACT Nacional 2018 - 4ª Rodada de
Negociação do ACT Nacional e
PLR2017 com a
ELETROBRAS
Local: A definir
Brasília/DF

Juntos na Luta!

