
Pinto Junior assume sua 
pretensãode demitir em massa e 

acabar com a Eletrobras!

O informativo oficial nº 25/2019 divulgado 
ontem pela Eletrobras oficializa o que as 

Entidades de Representação têm denunciado 
desde 2017: a intenção da atual gestão, capi-
taneada pelo senhor Wilson Pinto Junior, de 
esvaziar a Eletrobras e entregá-la a peço de 
banana aos especuladores do Mercado. A di-
reção apresenta os motivos 
pelos quais tem oprimido 
e assediado trabalhadores 
e trabalhadoras desde o 
início de sua gestão: redu-
zir, reduzir e reduzir, para 
atender ao Mercado. Sem 
pudor, elenca os absurdos 
da segunda proposta para 
o ACT apresentada na 4ª 
rodada, já de conhecimento 
geral. Alega que para solu-
cionar o impasse e prosseguir com a negocia-
ção apresentou prorrogação do ACT vigente, 
mas observem: sem abrir mão da exclusão da 
Cláusula de Demissão em Massa. A direção da 
Eletrobras busca justificar o injustificável. Tenta 
explicar, mas omite. Omite, por exemplo, o resul-
tado financeiro positivo da Eletrobras em 2018, 

com um lucro recorde, repetido no primeiro tri-
mestre de 2019. Omite as tentativas de aumen-
tar seus próprios salários em 46%. Mas insiste 
em negar os 4,5%, valor da inflação no período, 
de reajuste aos trabalhadores e trabalhadoras. 
Na verdade não há boa vontade em negociar, 
mas sim uma gana em retirar direitos, destruir 

a representação e demitir. 
Quem acredita na negocia-
ção são os trabalhadores e 
trabalhadoras que, diante 
do descaso, acenaram com 
seu direito constitucional à 
greve, só então obtiveram 
um posicionamento da di-
reção da Eletrobras. A pro-
va de que trabalhadores e 
trabalhadoras querem uma 

negociação justa foi 
dada ontem durante assembleia, quando de-
liberaram pela suspensão do indicativo de greve 
por 72 horas prevista para iniciar em 03/06. Es-
peramos por uma proposta efetiva da Eletrobras 
na 5ª rodada de negociação para o ACT que 
acontecerá entre os dias 04 e 05/06. Até lá per-
maneceremos mobilizados, atentos e dispostos 

04 DE JUNHO
09h30
PLENÁRIA CNE - Preparação para a 5ª Rodada 
de Negociação do ACT
2019/2020 com a ELETROBRAS.
Local: FNU - Rua Visconde de Inhaúma, 134 - 7º 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DO CNE 

ACT NACIONAL ELETROBRAS 2019/2020 - 5ª 
Rodada de Negociação. 14 Horas.
Local: A definir
Rio de Janeiro/RJ

05 DE JUNHO
10h00
COMISSÃO DO CNE PLR 2019 - Reunião de 
trabalho com a ELETROBRAS.
Local: ELETROBRAS - Rua da Quitanda, 196 - 

04 a 06 DE JUNHO
09h00 A 18h00
. Articulações no parlamento, Audiências em Co-
missões e agendas com parlamentares.
Brasília.


