33 ANOS

Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras!
Informe 013/17

Diante do Desrespeito: Ato de Repúdio às 12h30 no Herm Stoltz
Após vários cancelamentos, as Entidades de Representação dos Trabalhadores dirigiu-se até a
sala do DJ, Alexandre Aniz, em 13/01, conforme divulgado no informe 007/17, para uma reunião.
Na conversa que tivemos com o diretor Aniz, após quatro horas de espera, ele nos atendeu na
antessala e disse-nos que o adiantamento do 13º salário seria pago no início de fevereiro.
No informe 011/17, lançamos uma contagem regressiva para a divulgação do dia do pagamento,
visto que “início” não define uma data.
Nossa insistência no assunto resultou no informe do DJP 002, em 01/02, no qual foi finalmente
divulgada a data para o pagamento: 03/02.
O informe AEEL 012/17 de 02/01 confirmava o pagamento do 13º, tendo sabido inclusive, pelo
diretor financeiro da Eletrobras, que havia recursos para realizar o pagamento.
Sendo assim após a confirmação do pagamento, os trabalhadores e trabalhadoras adiantaram
com o salário recebido em 01/02, os impostos e despesas extras de começo de ano, contando
com o adiantamento do 13º para cobrir suas despesas fixas.
Numa atitude que beira a covardia, o DJP ontem, no final do expediente, o informe DJP 003 que
com uma alegação nada convincente cancelou o pagamento do adiantamento do 13º.
Infelizmente repete-se a total falta de respeito da atual direção para com os trabalhadores.
Atitudes como estas frustram a confiança e esgotam a esperança dos empregados.
A representação dos trabalhadores REPUDIA atos como esse e para mostrar à empresa que a
categoria está mobilizada e atenta a qualquer ameaça aos seus direitos, convoca todos os
trabalhadores e trabalhadoras a comparecer ao
ATO DE REPÚDIO, HOJE, 02/02, ÀS 12H30 NA PORTA DO HERM STOLTZ.
Não ficaremos calados diante de tamanha falta de respeito. Mobilize os colegas,
repasse este informe e compareça!

NENHUM DIREITO A MENOS!
Uma representação forte se faz com associados unidos e mobilizados!

UNAM-SE A NÓS NA LUTA PELOS NOSSOS DIREITOS, ASSOCIE-SE:
A Diretoria, em 02 de fevereiro de 2017.
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL

ficha de inscrição

