33 ANOS

Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras!
Informe 048/17

REUNIÃO COM O DIRETOR JURÍDICO E DE GESTÃO CORPORATIVA DA ELETROBRAS
Conforme comunicado em nosso Informe 047/17 as Entidades de Representação dos Trabalhadores reuniram-se com
o Diretor Alexandre Aniz no dia 12/04, visando receber o retorno de vários assuntos pendentes discutidos em reunião
anterior.
O Diretor recebeu-nos pedindo desculpas e, alegando problemas de saúde, informou que reunião teria que ser rápida.
Apesar de entendermos a situação, deixamos claro que os assuntos em pauta têm deixado os trabalhadores inquietos
por respostas, principalmente no que tange o CPPT, SGD, PAE/PID e o resultado da Consultoria sobre Plano de
Benefício Definido da Fundação Eletros, principalmente os três últimos citados, sendo informado o seguinte pelo
Diretor:
SGD
Segundo o Diretor Alexandre Aniz, ele havia solicitado à Superintendência de Gestão de Pessoas - DJP um
levantamento sobre o SGD, porém esse trabalho ainda não estava pronto. Disse que em uma próxima reunião dará
uma resposta concreta sobre o assunto e ratificou que o processo é retroativo a janeiro de 2017.
PAE/PID
Com relação ao PAE/PID o Diretor informou que a Empresa ainda está negociando com o SEST e espera que até o dia
18/04, em Brasília, na reunião que terá com o Coletivo Nacional dos Eletricitários – CNE, já apresente uma proposta
concreta sobre o assunto.
Apresentamos a reivindicação a nós encaminhada por um grupo de trabalhadores e trabalhadoras, para que a
Empresa estude a possibilidade de incluir no PAE aqueles que já tenham condições de aposentadoria na Fundação e
no INSS, independentemente da idade de 55 anos.
Plano BD
Solicitamos cópia do trabalho realizado pela consultoria contratada pela Eletrobras, com relação aos déficits
existentes, já que o assunto é de extrema relevância para trabalhadores e trabalhadoras que esperam que a Empresa
apresente uma solução o mais rápido possível.
O Diretor Alexandre Aniz se comprometeu a realizar a apresentação na próxima reunião com as Entidades de
Representação.
Ratificamos que esse processo referente aos déficits do BD precisa de uma definição, uma vez que pode gerar um
complicador na hora do empregado aderir ou não ao programa de aposentadoria extraordinário a ser implementado
pela empresa.
REUNIÃO COMISSÃO ELETROS
Para que os trabalhadores e trabalhadoras possam participar da reunião da Comissão Eletros que será realizada no
dia 19/04 às 12h30, na sede da AEEL, quando será apresentado, juntamente com a ANAPAR, um quadro das ações
em andamento referentes aos problemas dos planos BD e CD da Eletros, solicitamos ao Diretor, o abono do horário
ultrapassado da hora do almoço.
Segundo o Diretor, não haverá problema, solicitou apenas que as Entidades enviem a lista de presença dos
participantes da reunião.
Sendo assim, convocamos todos os participantes dos planos da Fundação Eletros a comparecer a
Reunião da Comissão Eletros, que contará com a presença da ANAPAR, na quarta-feira, dia 19/04, às
12h30, no Auditório da AEEL.
Uma representação forte se faz com associados unidos e mobilizados!
UNAM-SE A NÓS NA LUTA PELOS NOSSOS DIREITOS, ASSOCIE-SE: ficha de inscrição
A Diretoria, em 17 de abril de 2017.
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL

