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Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras!
Informe 088/16.

REUNIÃO COM O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETROBRAS
Diante da possibilidade da holding não acolher a proposta do ACT sugerida pelo vice-ministro do
TST, Emmanuel Pereira e tendo em vista a rejeição por parte de uma das empresas do Sistema
Eletrobras, a representação dos trabalhadores, Emanuel Mendes (Sintergia), Eduardo Luiz (Aeel) e
Dejalmar Pinho (Sinaerj), reuniu-se com o Diretor de Administração Alexandre Aniz e com os
senhores Mauricio Joseph e Luiz, Relações Sindicais da Empresa, e manifestaram sua preocupação
com os rumos da negociação.
As entidades de representação solicitaram ao senhor Aniz sensibilidade com o caso, no sentido de
buscar uma saída de forma que não seja necessário ter que ir para a SDC – Seção de Dissídios
Coletivos.
Segundo a avaliação da nossa assessoria jurídica, com base no que foi exposto pelo Ministério
Público do Trabalho – MPT e pelo ministro, a audiência realizada dia 26/07 nos foi desfavorável,
sendo assim, é provável que possamos amargar uma derrota ainda maior caso tenhamos que ir
para a SDC. Na proposta do TST a perda é de aproximadamente 0,15%. Considerando que os
julgamentos de dissídios se arrastam por 01 a 05 meses, podendo ser mais, de quanto seria a
perda? E ainda há a possibilidade de parte dos dias de greve serem descontados dos salários.
O Diretor Administrativo da Eletrobras informou que no dia 11 de agosto estará em Brasília em
reunião com o DEST com objetivo de tentar buscar alguma ocorrência tangível para a reunião
marcada para o dia 22/08. Segundo o Diretor, a empresa está contatando o assistente do viceministro, visando a antecipação da referida reunião.
Os representantes dos trabalhadores argumentaram que quanto mais distante for a reunião e a
definição do ACT, maiores serão as perdas dos trabalhadores, portanto, seria apropriada a
antecipação da reunião.
Ao logo da semana cumpriremos agenda de reuniões com os demais diretores da Eletrobras,
visando encontrar uma saída justa para o ACT.

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 9 de agosto de 2016.
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL

