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CNE realiza planejamento visando luta em defesa
da Eletrobras e da classe trabalhadora

Os Urbanitários de Alagoas participa-
ram de reunião do Coletivo Nacional dos 
Eletricitários – CNE, em Brasília, entre os 
dias 13 e 15 de janeiro, quando ocorreu 
a 5° Plenária Unificada de Planejamento 
2022. A atividade teve como objetivo 
analisar a conjuntura política e econômi-
ca do país e do setor elétrico brasileiro 
para auxiliar na organização da categoria 
eletricitária no processo de luta em 
defesa da Eletrobras pública e dos 
direitos da classe trabalhadora.

Dirigentes sindicais de todas as 
regiões do país, representantes de 
centrais sindicais, parlamentares e 
especialistas do setor elétrico discutiram 
ainda sobre o processo eleitoral que 
acontece no mês de outubro, que deverá 
representar um novo projeto para o 
Brasil, e as consequências da pandemia 
para a classe trabalhadora e à política 
nacional. Temas como Acordo Coletivo de 
Trabalho, plano de saúde, Participação 
nos Lucros e Resultados também 
estiveram presentes nos debates.

Contribuíram com o debate o 

coo rdenador  do  Depar tamento 
Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), José Silvestre, 
o presidente do Partido dos Trabalhadores 
– PT no Distrito Federal, Jacy Afonso, a 
doutora em Ciências Econômicas e 
diretora do Instituto Ilumina, Clarice Ferraz 
e a deputada federal Erika Kokay – PT/DF.

Na ocasião, o Coletivo Nacional 
realizou um balanço das três frentes de 
atuação na luta em defesa da Eletrobras 
pública: política, jurídica e comunicação. 
Com isso, os participantes definiram 
estratégias e ações para o próximo 
período e reforçaram que é preciso ter 
coragem e disposição para a construção 
de um processo coletivo de luta e organi-
zação.

LUTA CONTRA A PRIVATIZAÇÃO

O objetivo é a garantia da proteção à saúde dos/as trabalhadores/as em meio a mais uma onda de contágio na pandemia

O Sindicato fez sugestões e a 
empresa ficou de enviar proposta 
formalizada na próxima semana.

N a  C AS AL  ta m b ém  es tá 

Diferenças per íodo maio a 
julho/2021 (reprocessamento de 
folhas) – Crédito em 30/08/2021

Colaboradores Desl igados: 
Diferença cálculo rescisão: Crédito até 
dia 10/09/2021

O Sindicato está acompanhando 
de perto toda essa movimentação, na 
expectativa de que a empresa corrija 
os erros e pague tudo na data previs-
ta.

ASSEMBLEIA CHESF
GREVE POR TEMPO
INDETERMINADO

O Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias Urbanas no Estado de 
Alagoas – STIUEA-AL, por sua 
Presidente, Dafne Orion Ceres da 
Silva, no uso de suas atribuições 
legais e com fundamento no 
Estatuto da entidade, convoca todos 
os trabalhadores(as) da Companhia 
Hidro Elétrica do São Francisco – 
CHESF, no estado de Alagoas, 
sindicalizados ou não, para a 
Assembleia Geral  Extraordinária 
que será realizada no prédio sede da 
CHESF na cidade de Rio Largo/AL no 
dia 24 de janeiro de 2022, às 09h00 
(em 1ª convocação) ou às 09h30 
(em 2ª convocação) com qualquer 
número de trabalhadores(as) 
presentes, para a discussão e 
deliberação sobre DEFLAGRAÇÃO 
D E  G R E V E  P O R  T E M P O 
INDETERMINADO, a partir de 00h do 
dia 28/01/2022, pelo desrespeito 
da Eletrobras que insiste em dar 
continuidade ao processo de 
privatização das empresas do 
sistema, em total desrespeito ao TCU 
(Tribunal de Contas da União) onde o 
referido processo se encontra ainda 
em apreciação, com pedido de vista 
do Ministro Vital do Rego.

 

Maceió, 20 de janeiro de 2022,
Dafne Orion Ceres da Silva 
Presidente do STIUEA
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