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TCU GARANTE MAIS 20 DIAS NA LUTA CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS
No dia 20/04/2022, os/as trabalhadores/as da ELETROBRAS venceram
mais uma importante batalha na guerra
contra a privatização da empresa, quando foi adiada por mais 20 dias o processo
de autorização do Tribunal de Contas da
União - TCU, indispensável para o processo de privatização.
A categoria está de parabéns por
mais essa conquista, mas não é hora de
comemorar ou descansar, é hora de avaliar, corrigir erros e planejar os próximos
passos.
Já no dia 21/04, um feriado nacional, o Coletivo Nacional dos Eletricitários
– CNE, esteve reunido no STIU/DF para
avaliar o julgamento da segunda Etapa,
referente a análise da reestruturação
societária, modelagem, valuation e preço
mínimo das ações da Eletrobras e reorientar o planejamento, levando em consideração a aprovação, pelo Plenário do
TCU, do pedido de vistas do Ministro Vital
do Rêgo, pelo prazo de 20 dias.
Foi uma vitória extraordinária dos
trabalhadores e uma derrota para o
governo Bolsonaro, que não mais poderá

realizar a privatização da Eletrobras, até
a data de 13 de maio deste ano, conforme planejado por esse governo entreguista.
Além disso, as informações ﬁnanceiras do quarto trimestre de 2021 não
poderão ser mais utilizadas após 13 de
maio, pois perdem o prazo de validade.
Agora, para dar continuidade ao processo de privatização, o governo terá que
usar as informações ﬁnanceiras do
primeiro trimestre de 2022, podendo
levar a oferta de ações para ﬁnal de julho

ASSEMBLEIA ACT DA BRK

Assembleia discutirá e aprovará a pauta da BRK para o ACT 2022/23
O S i n d i c a to c o nvo c a o s / a s
trabalhadores/as da BRK, para
assembleia de aprovação da pauta
para o Acordo Coletivo de Trabalho ACT 2022/2023.
A assembleia será realizada na
próxima terça-feira dia 26 de abril, às
18h30, no auditório do Sindicato.
Esta assembleia é fundamental
para toda a categoria, pois este será o
momento para se discutir e aprovar
todos os pontos a serem levados para
a empresa, visando a celebração do
ACT.
A categoria quer avanços em
pontos considerados fundamentais
como no auxílio creche, ticket alimentação, e uma redação que atenda os
anseios dos/as trabalhadores/as na

cláusula da insalubridade.
A expectativa é que a BRK valorize
seus/as trabalhadores/as, que proporcionaram lucros para a empresa,
garantindo um ACT com ganhos e
avanços.
O Sindicato espera a participação
dos/as trabalhadores/as nesta importante assembleia, visando a união de
todos/as em busca de um acordo
coletivo que atenda aos anseios da
categoria.

ou início de agosto deste ano.
Vários estudos necessários à privatização terão que ser refeitos, pois foram
elaborados com dados ﬁnanceiros do
quarto trimestre de 2022 e precisam ser
atualizados com os dados de primeiro
trimestre de 2022.
É fato, o adiamento da votação da
privatização da Eletrobras, por 20 dias,
devido ao pedido de vistas do Ministro
Vital do Rêgo, pode diﬁcultar e até inviabilizar a desestatização da empresa em
2022.

Trabalhadores/as da Agreste
Saneamento aprovam
pauta para ACT/2022
Os/as trabalhadores/as da Agreste
Saneamento aprovaram, em assembleia realizada no dia 18 de abril, na sede
da empresa em Arapiraca, a proposta
para o Acordo Coletivo da Categoria –
ACT, que será enviado para a diretoria,
visando o início das negociações deste
ano.
A categoria espera que a empresa
apresente uma contraproposta que
atenda aos seus anseios, como reajuste
salarial de 15%, reajuste do auxílio
alimentação, o pagamento integral do
referido auxílio durante as férias, além
de outras cláusulas importantes.
Assim que a empresa iniciar as
negociações e apresentar sua contraproposta, o Sindicato realizará nova
assembleia para que a categoria possa
deliberar sobre o andamento do ACT.

