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Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2015/2016 

A partir do dia 18 de março de 2015, o Coletivo Nacional dos Eletricitários - CNE junto com os 

Sindicatos que o compõem, estarão realizando o Planejamento da Campanha Salarial  do ACT 

2015/2016 dos trabalhadores do Sistema Eletrobras. 

A busca para a manutenção e o aprimoramento das cláusulas da Pauta Específica e Nacional é 

coletiva, portanto, participe enviando suas sugestões/propostas para a AEEL via e-

mailaeel@aeel.org.br. 

Como norte, sugerimos a consulta aos ACT’s em vigor, no site www.aeel.org.br . 

Lembramos, conforme nos anos anteriores, a proposta deverá ser defendida em assembleia. 

Calendário: 

·         Recebimento de sugestões e propostas para a Pauta Específica e a Pauta Nacional – 23/01 a 

11/02 ; 

·         Assembleia para defesa das propostas e aprovação das Pautas - 25/02; 

·         Planejamento estratégico da FNU/CNE de 18 a 20/03. 

No encontro serão debatidos os cenários para 2015; a Campanha Salarial; Debate das 

Clausulas que farão parte da Pauta do ACT 2015/2016 e calendário de reuniões com a 

Eletrobras para negociações do ACT; 

·         Assembleia no final de março para aprovação da Pauta Nacional - data a ser definida pelo 

CNE; 

·         Entrega da Pauta Nacional à Eletrobras, no início de abril - data a ser definida pelo CNE. 

Nosso último ACT Nacional foi de dois anos, decido no TST -  Tribunal Superior do Trabalho. 

Esse entendimento se deu com anuência das partes que estabeleceram que, mesmo havendo a 

concordância seria apresentada a Pauta Nacional ao Tribunal para ratificação e, em caso contrário 

haverá a mediação do referido Tribunal. 
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A Diretoria, 22 de janeiro de 2015. 

Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL  

 

                    
 
 

Dr. Costa Neto, pela cronologia do Bonequinho, já se passaram 621 
dias do aniversário do cumprimento das reivindicações dos empregados. 
O Bonequinho está aguardando: a construção do Prédio Único, o Ajuste de 
Curva, a Diminuição dos Artigos 37, etc. 


