
20/01/22

 

O CALDO VAI ENGROSSAR AINDA MAIS

 
 Os trabalhadores e as trabalhadoras Base Rio da

Eletrobras (Holding, Cepel e Furnas) estão em
greve por um motivo simples, querem que a
direção da empresa e suas subsidiárias
aguardem o julgamento do mérito no TST da
ação referente às alterações no plano de saúde,
bem como, que as liminares conseguidas pelas
entidades sindicais sejam respeitadas.
A direção da Eletrobras anda impetuosa na
tentativa de entregar a qualquer custo a
Eletrobras ao capital estrangeiro. Além disso,
não enxerga um palmo à frente do seu nariz,
conseguindo gastar recursos desnecessários ao
contratar um escritório jurídico a peso de ouro,
como foi o caso recente na holding onde um
contrato saiu pela bagatela de dois milhões de
reais, para simplesmente recorrer contra as
liminares que a impedem a Eletrobras de
realizar alterações no plano de saúde. Seria mais
simples negociar com os sindicatos e aguardar o
julgamento do mérito da ação no TST e no caso
do Cepel na primeira instância.
Companheiros, a greve é justa sendo
reconhecida pelos tribunais, que entenderam
ser factível a reivindicação dos trabalhadores/as.

O judiciário até o momento percebeu que as
entidades não querem deixar a população sem
energia, tanto que foram mantidas 100% da
operação funcionando, agora é preciso que a
Eletrobras abra diálogo para que se chegue a
um entendimento, como fazem Furnas e Cepel,
que agendaram reunião com os
representantes dos trabalhadores.
A greve continua mais forte do que nunca, e
agora o caldo vai engrossar com a entrada na
próxima segunda-feira dos trabalhadores
irmãos das demais empresas do Sistema
Eletrobras. A luta pelo plano de saúde é de
todos e de todas, e temos a certeza de vitória
nesse momento.
As entidades sindicais parabenizam os/as
companheiros/as que hoje se encontram nos
Comitês de convencimento nas áreas
operacionais. Vamos à luta!
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