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Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras!
Informe 064/17

TRABALHADORES INDIGNADOS
COM AS PROPOSTAS APRESENTADAS PELA ELETROBRAS
Ontem, os sindicados da Base Rio de Janeiro, representados pelos diretores, Emanuel Mendes e Antônio
Magalhães (SINTERGIA), Sidney Pascoutto (SINDECON), Roberto Góes (SENGE) e Eduardo Almeida e
Vagner da Silva (AEEL), em assembleia realizada na sede da Associação de Empregados da Eletrobras,
discutiram e debateram com os trabalhadores e trabalhadoras os e seguintes assuntos: PLR, PAE e CSC.
PLR 2016
A Representação dos Trabalhadores teve duas reuniões com a Eletrobras recentemente. Na primeira foram
apresentados os resultados operacionais e na segunda os resultados financeiros.
Segundo a Eletrobras, poucas empresas distribuíram dividendos este ano, porém, a maioria das delas
apresentou lucro.
No caso das metas da Holding, a Representação dos Trabalhadores questiona a lucratividade/Ebtida, pois a
direção não considerou que a Holding distribuiu dividendos. Seguindo a Instrução CVM 527, de 04 de
outubro de 2013, que normatiza o cálculo do Ebtida aplicando a metodologia do cálculo, a Ebtida supera a
meta.
Nesse sentido, protocolamos ontem, 23/05, nas diretorias Financeira e de Gestão Corporativa a CTA-AEEL
045/17, questionando à Empresa e solicitando os devidos ajustes.
Registramos que o CNE já solicitou à Eletrobras, na pessoa do DJ, a antecipação do pagamento da PLR
2016, que diz respeito a parcela operacional, e aguarda uma posição até o final do mês.
PAE
Nas reuniões que teve com a Eletrobras, a Representação dos Trabalhadores, apesar de ser contra
qualquer tipo de demissão, buscou melhorias à proposta do PAE, porém, alegando impedimento pelo SEST,
a Empresa não nos retornou positivamente.
No dia 22/05 houve o anúncio oficial do PAE que, analisado, constatamos que supera o implementado no
governo Collor de Melo nos anos 90 em termos de desfavorecimento (e até covardia!) para com os
trabalhadores e trabalhadoras.
Vale lembrar que o Presidente Wilson Ferreira comunicou com pompa e circunstância que os empregados
do Sistema teriam um plano de incentivo dos “melhores já oferecidos”.
E ainda: Documentos comprovam que o referido plano foi aprovado em Diretoria Executiva, e
referendando no Conselho de Administração e, por ironia do destino, o Relator da matéria foi o Conselheiro
Wilson Ferreira!
Diante de mais uma falta de respeito aos trabalhadores e trabalhadoras, creditamos ao Sr. Wilson Ferreira,
qualquer dano que a Eletrobras vier a ter, uma vez que ficou deliberado na assembleia que as Entidades
buscarão as medidas jurídicas necessárias contra esse malfadado Plano.
Também, conforme sugerido na assembleia, a partir de hoje até o dia 26/05, receberemos através do email aeeldenuncia@aeel.org.br perguntas e sugestões para levarmos ao corpo jurídico dos Sindicatos,
visando obter subsídio para as nossas ações.
Assim sendo, solicitamos que os empregados aguardem e não assinem a adesão ao PAE. Caso tenham que
assinar façam conforme o Manual do Plano, até o dia 30/06, pois não terão prejuízos financeiros até lá,
assim teremos tempo para levar as demandas à discussão do nosso corpo jurídico e, consequentemente,
buscar soluções no que diz respeito a Fundação Eletros.

CSC
Sobre a implantação do Centro de Serviços Compartilhados, a Empresa realizou uma apresentação rasa, de
no máximo de 30 minutos, sem abertura para discussão, aliás, esse comportamento ditatorial tem sido
recorrente na gestão atual.
Diante disso, realizaremos em breve uma reunião com os empregados do CSC para discutirmos a situação.
Finalizando: pela intranet, em vídeo, o Presidente Wilson Ferreira insinua que a salvação da Eletrobras está
na demissão de milhares de empregados. De pais e mães de família. De profissionais dedicados que
ajudaram a construir a maior Empresa de energia da América do Sul.
Será mesmo Senhor Presidente? Sua larga experiência como Gestor só alcança essa solução?
Então, o que será da Eletrobras...
Juntos somos mais fortes!
ASSOCIE-SE A AEEL (clique aqui) OU AO SINDICATO DE CLASSE (links nas logos abaixo)

A Diretoria, em 24 de maio de 2017.
Associação dos Empregados da Eletrobras - AEEL.

