
O Coletivo Nacional dos Eletricitários se reuniu 
no dia 07 de maio, em Brasília, com representan-
tes do Governo Federal, para debater a questão 
do pagamento da PLR 2014. Na oportunidade os 
mesmos concordaram que 
houve por parte dos traba-
lhadores  um desempenho 
considerável no resultado 
operacional das empresas 
do Sistema Eletrobras, e 
que, portanto era justa a 
reivindicação da categoria. 
Buscando ampliar a inter-
locução política o CNE es-
teve reunido no dia 06 de 
maio, com Murilo Barella, 
Diretor do DEST. No dia 
07 de maio, foram reali-
zadas reuniões com o As-
sessor Especial da Secre-
taria-Geral da Presidência, 
José Lopez Feijóo, e com 
os Deputados Federais: 
Assis Carvalho (PT-PI), Odorico Monteiro (PT-
CE), Zé Carlos (PT-MA), Erika Kokay (PT-DF) 
e Paulão (PT-AL). O Coletivo se reuniu também 
com a Senadora Fátima Bezerra (PT-RN) e o 
Senador Gledson Cameli (PR-AC). 
No decorrer da reunião os representantes do 
Governo assumiram o compromisso de se em-
penharem na busca de uma solução para o pa-
gamento da PLR 2014  junto aos demais órgãos 
do Governo, assim como, se prontifi caram a 
acompanhar o processo de negociação com a 

Eletrobras.
Nesta extensa agenda em Brasília o CNE tam-
bém se reuniu com o Diretor Administrativo da 
Eletrobras, Alexandre Aniz, que reafi rmou o 

compromisso de continuar a 
buscar junto ao DEST,  o Mi-
nistério do Planejamento, e o 
Ministério de Minas e Ener-
gia, a autorização para o pa-
gamento da PLR 2014 e que 
logo que tivesse uma respos-
ta entraria em contato com a 
FNU -CNE, e a apresentaria. 
 
Logo que a proposta de PLR 
2014 seja apresentada aos 
representantes dos trabalha-
dores a mesma deve ser ava-
liada por todo o CNE, e enca-
minhada para deliberação da 
categoria. Todavia, enquanto 
não houver uma ação concre-
ta neste sentido da Holding, 

os trabalhadores devem se manter PARALISA-
DOS nos dias 11, 12 e 13 de maio na porta das 
empresas. 
É fundamental alertar a Holding que promessa 
não enche barriga, queremos uma proposta ofi -
cial par avaliar, enquanto isso, o caminho dos 
trabalhadores é a luta. 
Convocamos cada trabalhador a unidade e a 
mobilização, pois a luta por uma PLR digna é de 
todos, não se omita. Queremos o que é nosso. 
Participe!

SEM O PAGAMENTO DA PLR 2014, O CAMINHO É A LUTA!

Lembrem-se: Ao trabalhador nada é dado, tudo é conquistado!

Paralisação nacional dias 11, 12 e 13 de maio

TRABALHADORES PARALISARÃO SUAS ATIVIDADES 
DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO




