
31 de março

FILIADO À

FNU
Av. Marechal Floriano, 199/10° e 16° andares - Centro - Rio de Janeiro - Tels.: 2233-5289/2253-5881 - sintergiapress@gmail.com

BOLETIM OFICIAL DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE ENERGIA DO RIO DE JANEIRO E REGIÃO

Visite nosso site: www.sintergia-rj.org.br
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Está marcada para 31 de março de 2014 mais
uma reunião entre o Coletivo Nacional dos
Eletricitários (CNE) e a direção da Eletrobras, ten-
do como ponto da pauta a Participação nos Lu-
cros e Resultados (PLR), a primeira após a publi-
cação do balanço da empresa referente a 2013.

Mantendo a coerência, a direção do Sintergia
não aceitará o chororô da Eletrobras pelos prejuí-
zos decorrentes da sanção da MP 579, sob a omis-
são da direção da empresa.

Nesse sentido, vale destacar que os trabalha-
dores do Sistema Eletrobras não tiveram nenhu-
ma participação nas decisões equivocadas do
Governo, principalmente em relação à MP 579,
porque as tentativas da FNU e das entidades sin-
dicais de contribuir com proposições que preser-
vassem a Eletrobras foram solenemente ignora-
das pelo Governo Dilma. Em diversas ocasiões
afirmamos que a medida provisória — da forma
como foi feita — seria altamente danosa para o

sistema.

Os trabalhadores do Sistema Eletrobras es-
tão prontos para garantir a competição mundi-
al (pois são altamente qualificados e compe-
tentes) e sempre mantiveram e continuarão
mantendo o Sistema Elétrico funcionando por
entenderem o papel estratégico que desempe-
nham.

Mas exigem que tal capacidade e comprometi-
mento sejam reconhecidos com uma PLR que faça
justiça a todo esforço coletivo para manter o siste-
ma em funcionamento.

Nesse sentido, estamos convocando os traba-
lhadores do Sistema Eletrobras, base Rio de Ja-
neiro, para Assembleia em que vamos deliberar
sobre a proposição da Eletrobras em relação ao
pagamento da PLR.

É hora de unidade e mobilização.

Por uma PLR que faça
justiça aos trabalhadores

PLR É A BOLA DA VEZ, SEM ELA NÃO HÁ “JOGO”
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