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Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras!
Informe 014/17

À mesa com o Presidente

Atendendo a convocação da AEEL e das demais entidades de representação, trabalhadores e trabalhadoras
da Eletrobras compareceram ao Ato de Repúdio pelo cancelamento do pagamento do adiantamento do 13º
salário na porta do Herm Stoltz. Durante o ato, deliberou-se pelo comparecimento em massa do
empregados presentes ao gabinete do presidente Wilson Filho, afim de negociar uma saída para o
pagamento diante da malfadada decisão.
Diante disso, o presidente Wilson juntamente com os diretores Alexandre Aniz e Armando Casado, recebeu
as entidades de representação com um pedido de desculpas e o reconhecimento de que houve um “erro
de comunicação” da empresa nas divulgações sobre o assunto.
Fez um relato do momento difícil que a empresa está passando e pediu-nos uma semana de prazo para
que possam avaliar a questão e definir uma negociação para o pagamento.
Aproveitamos a oportunidade para ratificar ao senhor Alexandre Aniz nosso pedido de abertura de diálogo
entre a direção e a representação dos trabalhadores, tendo em vista que há muitas questões de interesse
dos empregados pendentes de respostas. Nesse sentido, ressaltamos que ontem protocolamos na DJ uma
solicitação formal de reunião com pauta pré-definida.
Apesar de não obtermos a resposta que esperávamos, ou seja, a manutenção da data para o pagamento
do adiantamento do 13º em 03/02, reconhecemos que há dificuldades na gestão da empresa diante do
delicado momento econômico e, mais uma vez, confiaremos na direção.
Vamos aguardar o resultado da avaliação do caso e acompanhar seu desdobramento com um final
favorável aos trabalhadores e trabalhadoras que demonstraram que estão unidos e mobilizados para fazer
valer o seus direitos.
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 3 de fevereiro de 2017.
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL
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