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PRESSÃO FOI FUNDAMENTAL!
Diante da paralisação de 72 horas que se iniciaria no próximo dia 3, empresa recua e marca 
a 5ª rodada para o dia 04 ou 05 de junho. Sendo assim, nas assembleias desta segunda (27), 

trabalhadores deverão deliberar pela suspensão da greve

Antes irredutível, a direção 
da Eletrobras recuou e atendeu 
à solicitação do CNE de pror-
rogação do Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT) até o dia 15 de 
junho, condicionada à suspen-
são da greve de 72 horas, que 
seria iniciada no próximo dia 3.

 Apesar de dizer que man-
tém a ridícula proposta de rea-
juste de 1,5% apresentada na 
4ª rodada de negociação que 
aconteceu no dia 23 de maio, 
em Brasília, a direção da Hol-
ding acena com a realização 
de nova reunião no dia 5 de 
junho.

O recuo por parte da Ele-
trobras é claro e, diante desse 
novo cenário, o CNE vai dis-
cutir com a categoria nas as-
sembleias quais serão os pró-
ximos passos da Campanha Salarial 
de 2019.

Em nenhum momento os trabalha-
dores e dirigentes defenderam a gre-
ve pela greve, muito pelo contrário, 
sempre privilegiaram o diálogo como 
a melhor solução para se construir um 
consenso que garanta as conquistas 
da categoria, para desta forma pre-
servar o poder de compra das remu-
nerações e benefícios. 

Os trabalhadores e as trabalhado-
ras do Sistema Eletrobras irão para 
as assembleias com o sentimento de 
que a categoria já enfrentou momen-
tos como este, e saberá escolher o 
melhor caminho para atingir seu obje-
tivo, que é um ACT justo e digno.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
É lamentável o que vem acontecen-

do na Eletrobras, que vem tentando 
pressionar representantes da catego-
ria, em uma clara tentativa de inibir Fonte: CNE
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a luta e impedir a divulgação 
de denúncias contra situações 
vergonhosas que infelizmente 
acontecem na empresa. Na úl-
tima rodada de negociação, o 
CNE deixou claro que não acei-
ta tal atitude, que se confi gura 
em uma ação antissindical.

AVALIAÇÃO 
 Considerando que a Ele-

trobras renovou todo ACT por 
mais 15 dias e confi rmou que 
reabrirá a negociação com 
mesa marcada para o o dia 04 
ou 05 de junho e, ainda levan-
do-se em conta as tratativas 
em andamento no TST, a coor-
denação do CNE encaminha 
pela defesa nas assembleias 
da suspensão do Movimento 
Grevista de 72 horas de 03 a 
05 de junho e pela continuida-

de da negociação com a empresa.
FIQUE ATENTO AO CALENDÁRIO

Sendo assim, o CNE realiza as-
sembleias em todas as empresas do 
Sistema Eletrobras nesta semana.

Nas localidades de Furnas e da 
Eletronorte da base do Sinergia CUT, 
as assembleias ocorrerão nesta se-
gunda-feira (27).

Participe! Só a luta te garante! 


