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2ª MESA DE NEGOCIAÇÃO 
DO ACT NACIONAL 

 

Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE) se reúne hoje com a direção do grupo   Eletrobras 
para discutir a Campanha Salarial. Dirigentes sindicais de vários estados avaliam que a Data-
Base deste ano será muito difícil. O governo ameaça com a retirada de direitos históricos da 

classe trabalhadora eletricitária. Não podemos aceitar isso! Esperamos que todo esse tempo desde a 
primeira Rodada de Negociação tenha sido suficiente para a empresa rever a sua postura arbitrária e 
acenar com uma proposta que atenda o interesse da categoria. Por isso, os eletricitários e eletricitárias 
não podem ficar apáticos e precisam dar uma resposta firme, a altura dessas ofensas, mostrando que 
está unida e que tem força. 

Vamos nos unir e participar dessa mobilização. Juntos somos muito mais fortes! 

 
 

SEGUNDA-FEIRA, DIA 24, 
AMANHECEREMOS PARALISADOS...  

 

Conforme deliberação da última assembléia geral extraordinária do dia 13, que aprovou indicativo de 
paralisação por tempo indeterminado a partir do dia 24, na segunda-feira amanheceremos 
paralisados. Na parte da manhã, às 9h em primeira convocação e às 9h30 em segunda convocação, 
teremos uma assembleia de avaliação, que poderá confirmar a paralisação ou suspendê-la. Portanto, 
aproveite o dia de hoje para molhar as plantinhas, pegar documentos pessoais, notebook, remédios, 
trabalho da faculdade, radiografia do dente, e resolver outras pendências. E compareça na empresa 
neste dia para engrossar as fileiras do nosso movimento. 

... COM ASSEMBLEIA DE AVALIAÇÃO! 
 

onvocamos todos os trabalhadores para importante Assembleia Geral Extraordinária, 
conforme a seguir: 

 

Data: 24/06/13 (2a-feira) 
Hora:  9 h     1ª Convocação 
 9h30  2ª Convocação 
Local: Rampa da Entrada principal 

da ELN  2o SS - Shopping ID   
 P

A
U

T
A

  
  
  
  
 

 

1-  Informes  

2-  Deliberação sobre 
indicativo de paralisação 
por tempo indeterminado 

3-  Assuntos gerais 
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