AEEL 34 ANOS

Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras!

Informe 175/17

Sobre a reunião com Diretor Jurídico e de Gestão Corporativa
No dia 17/11, as Entidades de Representação, nas pessoas dos diretores José Luiz Grunewald
Miglievich Leduc da AEEL, Roberto Ricardo de Araújo Goes do SENGE e Dejalmar Francisco de Pinho
do SINAERJ, reuniram-se com o Diretor Alexandre Aniz, para discutir pendências de interesse dos
trabalhadores e trabalhadoras, a saber:
Pagamento do 13º salário e tíquete natalino:
Lembramos ao Diretor que, como de praxe, através da Carta AEEL-090/2017, solicitamos a
liberação do 13º salário até o dia 20.11.17 e do tíquete natalino para 11/12.
Ele informou que, apesar de entender nossa demanda, a Empresa vem buscando a unificação dos
processos no Sistema Eletrobras. Todavia, delegou ao DJP que buscasse a coordenação com as
demais empresas do Sistema para liberação do 13º para esta semana, ou até o final de novembro,
e do tíquete até 10/12.
Convênio Eletros-INSS para o requerimento de Aposentadoria:
Questionamos o Diretor sobre a renovação do contrato da Eletrobras com a Eletros, que permite à
Fundação celebrar convênio com o INSS para amenizar as dificuldades dos trabalhadores e
trabalhadoras com os trâmites no processo de requerimento da aposentadoria.
Segundo o Diretor o contrato já está assinado e aqueles que estão na ativa podem
proceder aos trâmites do convênio normalmente.
SGD 2016 dos Trabalhadores/as:
Reiteramos a necessidade da Empresa rodar o mais breve possível o SGD 2016, já que
trabalhadores e trabalhadoras cumpriram suas metas e aguardam ansiosos pelo reconhecimento. E
para acabar de vez com os boatos de que o mesmo não vai sair.
O Diretor informou que o SGD estará sendo liberado na folha de dezembro, porém, não será mais
retroativo a janeiro conforme havia sido propagado pela alta gestão da Empresa. O retroativo será
a partir de maio de 2017.
PAE das distribuidoras:
Solicitamos a confirmação das informações de que havia sido aprovado o Programa de
Aposentadorias Extraordinário – PAE para as Distribuidoras.
O diretor confirmou que o processo já foi aprovado em Reunião de Diretoria e que está tramitando
junto no SEST para assinatura do órgão, antes da implementação nas empresas.
A Representação dos Trabalhadores continuará acompanhando e buscando o diálogo para solução
das causas de forma favorável à categoria.
Juntos somos sempre mais fortes!
ASSOCIE-SE A AEEL (clique aqui) OU AO SINDICATO DE CLASSE (links nas logos abaixo)
A Diretoria, em 21 de novembro de 2017.
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