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REUNIÃO COM A FUNDAÇÃO ELETROS 

 

 
 

Em 12 de janeiro de 2016, na sede da AEEL, foi 
realizada assembleia com o objetivo de discutir a 
atual situação administrativa e financeira da 
Fundação Eletros. Na oportunidade, deliberou-se 
por autorizar as entidades de representação dos 
empregados a prosseguir com os trabalhos de 
acompanhamento junto à Fundação Eletros. 

Ontem, 15/02, foi realizada uma reunião no 13º 
andar do Edifício H. Stoltz, entre a representação 
dos trabalhadores, AEEL, SINTERGIA, SINAERJ, 
STIU-DF e SENGE, com a participação da ANAPAR 
– Associação Nacional dos Participantes de Fundos 
de Pensão, a direção da Eletros, representante da 
Diretoria Financeira da Eletrobras, Conselheiros da 
Fundação e o Diretor Administrativo da Eletrobras. 
A direção da Eletros fez uma apresentação dos 
resultados do ano de 2015, expôs o cenário 
macroeconômico, alocação da carteira, seleção dos 
investimentos e rentabilidade. 

A representação dos trabalhadores reiterou sua 
preocupação com os rumos da Fundação Eletros no 
que concerne à rentabilidade dos planos BD e CD e 
a governança da Fundação. 

Solicitou mais transparência na gestão econômica e 
administrativa da Fundação Eletros e uma política 
de investimentos que vise impedir a mistura de 
recursos dos planos. 

Solicitou ainda a possibilidade de transformação dos 
planos CD em CV, situação que segundo a 
ANAPAR seria mais vantajosa para os participantes. 

Outro ponto que foi destacado refere-se aos 
constantes déficits do plano BD, que têm 
ocasionado transtornos aos participantes ativos e 
assistidos não ‘blindados’ e que são violentados ao 
bancar tais déficits. 

Na reunião ficou acertada a realização de um fórum 
entre Eletros, Eletrobras e entidades de 
representação, que se reunirão mensalmente, 
visando debater e sugerir metas contribuam para 
melhorar o desempenho da Fundação. A 
representação deixou claro que concorda com o 
fórum, porém, espera que as sugestões a serem 
encaminhadas sejam consideradas. 

Em suma, o que queremos é colocar em prática, de 
forma conjunta, o aprimoramento, não apenas da 
gestão, mas também da governança da Fundação 
Eletros, pois acreditamos que só assim, teremos 
uma Fundação mais transparente e saudável. O que 
para nós participantes é fundamental. 

 
Em tempo: 

Convidamos os companheiros assistidos pelo Plano CD a comparecer amanhã, 17/02, às 10h, no 
Auditório da AEEL, quando o Sr. Afrânio Barreira de Alencar Matos Filho - Presidente da Fundação 
Eletrobras de Seguridade Social – Eletros, atendendo ao nosso pedido, fará um aclaramento sobre o 
último reajuste sofrido pelo plano. 

Participem! 

 

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 16 de fevereiro de 2016. 
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL  
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