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MARCADA A SEGUNDA RODADA DE NEGOCIAÇÕES ACT 2016/17 E PLR 2015 

  

A Eletrobras confirmou a segunda rodada de negociações do Acordo Coletivo  de 

Trabalho, que acontecerá dia 25.05, em Brasília. 

Na oportunidade será discutida também a Participação nos Lucros e Resultados. 

 
Esperamos que dessa vez a Eletrobras se digne a apresentar uma proposta para o 

ACT que contemple os anseios dos trabalhadores e, também, sinalize com a data de 
pagamento da PLR, o que temos cobrado com frequência, conforme informes 
anteriores. 

Não aceitamos o descaso! Nossa disposição à luta não diminuiu e usaremos todos os 
instrumentos legais para fazer valer nossos direitos. 

Lembramos que nossa parte foi feita,  conscientes do momento crítico no qual 
vivemos, entregamos à empresa uma pauta de reivindicações enxuta. 

 

Comissão Eletros 

Dia 12.05 foi realizada em nosso auditório uma reunião informativa entre a Comissão 

Eletros e os trabalhadores participantes dos planos da Fundação Eletros. Ao final, ficou 
acertado que até o dia 25.05 seria convocada, via informe, uma assembleia para 
deliberação dos assuntos discutidos, destacadamente, o cronograma a ser 

apresentado na primeira reunião do Grupo de Trabalho formado pela representação 
dos trabalhadores, patrocinadora e a Fundação. 

Contudo, considerando a realização da segunda rodada de negociações do ACT e a 
definição do pagamento da PLR 2015, conforme informado acima, fica adiada a 
marcação da referida assembleia. Tão logo haja definições sobre o ACT e a PLR, 

divulgaremos informe e marcaremos nova data para sua realização. 

Contamos com a compreensão dos companheiros e companheiras. 

 
Uma representação forte se faz com associados unidos e mobilizados!  

UNAM-SE A NÓS NA LUTA PELOS NOSSOS DIREITOS, ASSOCIE-SE:  ficha de inscrição 

A Diretoria, em 19 de maio de 2016. 
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL  
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