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09 de julho de 2012 Unidade na luta

ATO PÚBLICO
Em frente à sede da Eletrobras
Avenida Presidente Vargas, 409

A partir das 12 horas

Hoje, 9 de julho de 2012

Várias categorias estão mobilizadas por salários decentes e re-
composição do poder de compra de benefícios como auxílio cre-
che e tíqute refeição, que tiveram aumentos muito maiores do que
a inflação e fazem parte do nosso dia a dia.
Até agora, os representantes da holding Eletrobras só oferece-

ram a reposição da inflação e ainda ameaçam “rever” vários bene-
fícios constantes do nosso ACT.
Como no próximo dia 11 acontecerá mais uma rodada de nego-

ciação, o ato de hoje é uma demonstração da categoria eletricitária
de que queremos a manutenção de nossas conquistas e um ACT
digno, à altura de nossas expectativas.
Comparecer ao ato é mostrar o tamanho da nossa indignação.

Não adianta dizer que está indignado.
TEM QUE MOSTRAR!



Os trabalhadores e trabalhadoras das empresas do sistema
Eletrobrás – composto por 14 empresas estatais, entre elas a
Eletrobrás, Furnas, Eletronorte, Chesf, Eletrosul e várias distri-
buidoras – iniciaram hoje, dia 04/07, processo nacional de para-
lisação.

Entre os pontos de reivindicações estão melhores condições
salariais e de trabalho, defesa dos direitos, combate à precarização
e a terceirização do trabalho e a renovação das concessões de
energia, que correm risco da privatização. Se as reivindicações
não forem atendidas pela Eletrobrás, os trabalhadores entrarão
em greve por tempo indeterminado a partir do próximo dia 16.

A Consulta Popular apoia a greve dos eletricitários e entende
que o governo e o sistema Eletrobrás devem atender integral-
mente a reivindicações destes trabalhadores. A luta dos traba-
lhadores eletricitários é necessária e justa,  atende a interesses
da categoria e de todo povo brasileiro.

Neste momento, nós da Consulta Popular nos solidarizamos e
nos colocamos em defesa e a disposição dos eletricitários e con-
vocamos todas as organizações do campo e da cidade para re-
forçar a luta e prestar solidariedade às suas reivindicações.

Consulta Popular
São Paulo, 04 de julho de 2012

CONSULTA POPULAR APOIA
A PARALISAÇÃO NACIONAL

DOS ELETRICITÁRIOS


