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Reunião com o presidente da Eletrobras sobre o 13º salário
No âmbito das negociações do adiantamento do 13º salário, as Entidades de Representação dos
Trabalhadores (SINTEGIA, AEEL e SENGE) foram recebidas nesta manhã pelo presidente Wilson
Ferreira, pelo diretor Armando Casado e por representantes do departamento de gestão de
pessoas e financeiro para apresentação da proposta da Eletrobras.
O presidente mais uma vez descreveu a difícil situação da Eletrobras e destacou os esforços que
vem empenhando para equacionar e cumprir os muitos compromissos financeiros da empresa.
Disse também que tem buscado soluções que consideram todo o grupo, visando ao fortalecimento
do Sistema Eletrobras. Nesse sentido, a proposta elaborada, que reduz o percentual do
adiantamento, resulta de análise e considerações que levam em conta sua viabilidade em todo o
Sistema.
As Entidades de Representação dos Trabalhadores manifestaram o reconhecimento da delicada
situação da empresa, mas lembraram aos presentes que a situação dos trabalhadores e
trabalhadoras não é diferente. Assim, reivindicaram a definição da data do pagamento e a
manutenção do percentual do adiantamento que tem sido aplicado há anos.
Em resposta, o presidente Wilson Ferreira pediu às Entidades um prazo de mais uma semana para
compor os recursos necessários. Ao final deste prazo, apresentará a data do pagamento, contudo,
frisou que, dentro do atual cenário e da estratégia de gestão adotada, não pode se comprometer
com um adiantamento do décimo terceiro salário superior a 25%.
Apesar de entender que a proposta apresentada não contempla as expectativas, diante da já
desgastada condição dos trabalhadores e trabalhadoras e visando minimizar suas dificuldades com
as despesas extras de início de ano, as Entidades esperam que a direção cumpra o prometido e
divulgue a data para o pagamento já na próxima semana.
E para discutirmos e deliberarmos sobre o que foi dito na reunião convocamos a todos para a
Assembleia que se realizará segunda-feira, 13/02, às 13 horas no Herm Stoltz.
Compareçam!
Unidos Somos Fortes!
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A Diretoria, em 10 de fevereiro de 2017.
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