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O “bom filho a casa volta” e o mau, também! 
 
Há um dito popular que diz: UM RAIO NÃO CAI DUAS VEZES NO MESMO LUGAR, mas 
na Eletrobras tudo é possível, pois a empresa conseguiu desmistificar esse dito, uma vez 
que após denúncia do Zé Dedão, Informe AEEL 105/11, de 27/07/2011, chegou ao nosso 
conhecimento que Wolly “voltou” e, como ocorreu da primeira vez, um dia após a 
divulgação da denúncia de licença maternidade, que durou especialmente 365 dias, já 
que a pessoa em questão é apadrinhada do PMDB.  
 
Esperamos que a nobre direção da Eletrobras, que em certas horas sabe ser mais rápida 
que a velocidade da luz, aproveite a recaída dessa Senhora, que resolveu voltar a pisar 
nas dependências da empresa depois que o Zé Dedão foi atrás dela, e tome as medidas 
necessárias, no sentido de começar a moralizar a empresa resolvendo essa situação 
imoral e ilegal. 
  
Contudo, aproveitamos a oportunidade e exigimos que a direção da Eletrobras aja com 
bom senso e cesse os vínculos empregatícios parametrizados no artigo 37 da CF, pois 
além de ser um ato de gestão inadequado e inaceitável para os tempos atuais, onde se 
pressupõe que a transparência e a ética estejam em voga, é uma grande falta de respeito 
com os trabalhadores que entraram na empresa através do concorrido concurso público.  
 
Lembramos que nossos Informes circulam por esse país a fora, inclusive em órgãos 
controladores das empresas públicas, dentre eles, o Ministério Público Federal. 
 

Ande na linha, pois o Zé Dedão pode estar de olho em você! 
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A Diretoria, em 10 de agosto de 2011 


