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Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras!

Informe 106/17

Reunião com o Diretor Jurídico e de Gestão Corporativa
Ontem, 09/08, as Entidades de Representação dos Trabalhadores se reuniram com o
Senhor DJ, Alexandre Aniz, o Relações Sindicais, Sr. Maurício Joseph, e o assessor da
DJ, Sr. Jaílson José, com objetivo de discutir temas importantes para a categoria: PAE,
Requisitados/Artigos 37, Resultado da consultoria sobre os planos de benefícios da
Eletros e SGD, temas que continuam pendentes de resposta e/ou esclarecimentos por
parte da Eletrobras.
A reunião ocorreu após assembleia na AEEL, em 01/08, quando os trabalhadores
deliberaram por realizar uma nova assembleia no hall dos elevadores do 13º andar do
Edifício Herm Stoltz, caso a empresa não abrisse o canal de negociação.
Dissemos ao Diretor Alexandre Aniz que é ultrajante a forma como as Entidades de
Representação têm sido tratadas pela DJ com solicitações de reuniões desconsideradas
ou canceladas, configurando assim um descaso para com os trabalhadores e
trabalhadoras da Empresa por elas representados.
O Senhor DJ disse que a ampliação da sua diretoria na atual gestão resultou numa
agenda de compromissos sobrecarregada, o que dificulta o pronto atendimento a todas
as solicitações de reunião. Disse ainda que faria o possível para priorizar as solicitações
de reunião encaminhadas pelas Entidades de Representação.
Entendemos que do jeito que querem “tocar as coisas” na Empresa, e no setor elétrico,
a “correria” deve ser intensa mesmo, porém, deixamos claro que independente de
“correrias”, as demandas internas devem sempre ser tratadas com a devida atenção e
prioridade.
Também pontuamos que somos contrários a qualquer movimento que venha a
prejudicar os trabalhadores e trabalhadoras e a própria existência da Empresa.
Com relação aos assuntos debatidos, seguem alguns esclarecimentos.
PAE
O Diretor se disse satisfeito com o quantitativo de trabalhadores e trabalhadoras que
aderiram ao Programa de Aposentadoria Extraordinária, tanto no Sistema Eletrobras
quanto na holding.
Requisitados/Artigos 37
Segundo o Senhor Aniz, a devolução de todos os requisitados será concluída. E o
processo de demissão dos Artigos 37, que ainda se encontram na casa, já foi iniciado e
todos serão demitidos até setembro de 2017.

Voltamos a informar ao Diretor o descaso e a falta de reconhecimento com o que a
Empresa tem tratado os trabalhadores e trabalhadoras requisitados(as) que
contribuíram para o crescimento da Eletrobras como holding do setor.
Cobramos também o pagamento da PLR para os requisitados(as) que optaram em
receber pela empresa e que como os trabalhadores e trabalhadoras que aderiram ao
PAE, não receberam no dia 02/08/17, conforme acertado com as Entidades.
O DJ entrou em contato com o DJP, que informou que o atraso fora devido a
problemas internos, mas que o pagamento da PLR para os companheiros(as) está
previsto para o dia 14/08/17.
Consultoria sobre o Plano BD
O DJ solicitou ao preposto Maurício Joseph e ao assessor Jailson José que agendassem,
juntamente com o DJP, apresentação da consultoria realizada pela Eletrobras para a
próxima semana.
Os trabalhos da consultoria foram finalizados, porém, devido a janela de tempo sem
reuniões entre a DJ e as Entidades de Representação, não temos maiores detalhes
sobre quais definições ou ações serão ou estão em curso para solucionar o problema
dos déficits do plano BD.
SGD
O Diretor informou que o SGD está em fase de ajustes, seguindo orientação da
auditoria interna, e que, em breve, realizados as recomendações, será pautado em DEE
e finalizado o ciclo 2016.
Ratificamos que, independentemente de ajustes ou orientações da auditoria, os
trabalhadores e trabalhadoras que cumpriram suas metas têm direito de receber os
níveis salariais definidos no SGD de acordo com a sua pontuação.
Finalizando, esperamos, mais uma vez, que o compromisso da DJ com a boa gestão da
Empresa inclua os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras da Eletrobras e a
abertura de diálogo efetiva e permanente com as Entidades de Representação.
Juntos somos sempre mais fortes!
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A Diretoria, em 10 de agosto de 2017.
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