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Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras! 
Informe 093/18 

 

Assembleia aprova proposta para o ACT 2018. 

 

Trabalhadores e trabalhadoras da Eletrobras holding reunidos em assembleia hoje, 21/06, 
discutiram e deliberaram sobre a proposta para o ACT 2018 apresentada pela Empresa na 
última rodada de negociações ocorrida em Brasília. 

Proposta: 

 Reajuste salarial de 1,69% a partir de 01/05/2018;  

 Reajuste dos benefícios em 1,69% a partir de 01/05/2018, no que couber;  

 Retirada da Cláusula Décima Oitava do ACT 2016/2018 - Política de Transferência;  

 Alteração da Cláusula Trigésima Sexta do ACT 2016/2018 - Parcelamento de Férias - de 
forma a adequá-la à legislação vigente sem prejuízos financeiros.  

 Estabelecimento de Instrumento individual de Acordo Coletivo por empresa 
distribuidora, a ser firmado com a direção de cada empresa e com anuência da Diretoria 

da Eletrobras.  

 Acordo Coletivo pelo período de 12 meses (vigência de 01/05/2018 até 30/04/2019).  

 Manutenção das demais cláusulas do ACT e Termo de Compromisso 2016/2018 
Nacional.  

 Renovação das Cláusulas pactuadas nos Acordos e termos específicos vigentes.  

 Suspensão do indicativo de greve por tempo indeterminado.  

 
Seguindo a orientação do Coletivo Nacional dos Eletricitários – CNE, a assembleia dos 
trabalhadores e trabalhadoras deliberou pela APROVAÇÃO da proposta pela maioria, 

registrando-se 24 (vinte e quatro) votos pela rejeição. 

Diante do cenário conturbado, as Entidades de Representação consideram que a aprovação 
da proposta foi a decisão mais acertada, e reafirmaram seus compromissos no 

prosseguimento das demandas paralelas, destacadamente a suspensão do processo de 
privatização da Empresa e a saída de Wilson Pinto da presidência.  

Não há retrocesso! A luta continua! 

 
Compartilhem este informe com os colegas! 

Juntos somos sempre mais fortes! 
 

  ASSOCIE-SE A AEEL (clique aqui) OU AO SINDICATO DE CLASSE (links nas logos abaixo) 

 
A Diretoria, em 21 de junho de 2018. 

Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL 

      

http://www.aeel.org.br/fichainscricao.php?op=VZFcHllaKJlUspFRXxmVhN2aKVVVB1TP

