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ACT 2019/2020

6ª RODADA DE NEGOCIAÇÃO

Quantas mais teremos...

A pluralidade do empura-empura por parte dos representantes das empresas está efetivamente
presente à mesa de negociações, já estamos caminhando para sexta rodada de negociação,
momento em que visualizamos um presságio nada animador para ocorrer o fechamento desse
ACT 2019-20 na próxima rodada – e se ocorrer seu fechamento que o mesmo seja justo e
merecedor aos empregados.
Insistem os representantes das empresas ressaltarem o cenário desfavorável para manutenção
dos atuais benefícios dos empregados de empresas estatais.
Principalmente com relação cláusula sétima - Quadro de Pessoal (demissões em Massa), os
representantes das empresas reafirmaram que não há margem para qualquer avanço dessa
preposição.
Na 5ª Rodada de Negociações a Eletrobrás apresentou alternativas de alteração de redação para a
manutenção das cláusulas 6ª de Inovações Tecnológicas e 8ª, Normas e Regulamentos, contudo,
o CNE deixou claro que não abrirá mão das cláusulas que ponham em risco a empregabilidade
dos trabalhadores ou venham a lhes tirar direitos.
Adicionalmente, registra-se que nessa 5ª Rodada de Negociações, a Eletrobrás trouxe o
documento onde ratifica a prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho a vencer no dia
30/06/2019.
As entidades sindicais entendem que com a prorrogação do ACT Nacional, prorrogam-se também
todos os Termo de Compromissos (Nacional e Específicos) e ACT´s Específicos das empresas.
Quanto às demais cláusulas do ACT 2019-20, questionaram se os sindicatos concordariam com a
continuidade da negociação, para que a empresa pudesse dar prosseguimento à construção de
uma nova proposta.
Nesta oportunidade, os sindicatos concordaram com o avanço do processo de negociação, bem
como a disposição de apreciar a nova proposta da empresa – SERÁ A 6ª RODADA DE
NEGOCIAÇÃO - marcada para ocorrer amanhã - terça-feira dia 18/06/2019.

...Vamos aguardar que seja a última rodada a ser perseguida...
INTERSINDICAL NA REPRESENTAÇÃO LEGAL DAS SUAS CATEGORIAS
E NA DEFESA DE TODOS OS EMPREGADOS DA ELETROBRAS / ELETROSUL

FILIE-SE AO SINDICATO DE SUA CATEGORIA

