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Ato contra o descaso e
por uma PLR digna
Após a frustração diante da posição dos representantres da

holding Eletrobras durante a primeira rodada de negociação e a
decisão das empresas contrariando decisão dos Conselhos de
Administração das mesmas de distribuir duas folhas para paga-
mento da PLR, ficou claro que é hora de trabalhadores(as) do
Setor Elétrico se mobilizarem para garantirem uma PLR digna e
um ACT à altura de nossas expectativas.

O descaso dos diretores da holding só fazem aumentar o des-
contentamento dos eletricitários, que já não suportam mais a dis-
criminação em relação a outras categorias estatais, que começam
suas negociações e têm suas reivindicações atendidas, entre elas
o ganho real.

 Amanhã serão realizados atos em caráter nacional com todas
as empresas do Setor Elétrico demonstrando seu descontentamen-
to diante das atitudes dos gestores em relação à categoria.

É hora de unidade e mobilização.

ATO
Dia 21 de maio de 2013, às 12h30

Na escadaria do Cepel/Fundão
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