Informe 031/11

O Café pode Entalar
Na semana passada foi lançado pelo atual Presidente da holding o programa intitulado
“Prosa e Café”, muito semelhante com o ”Café com o Presidente”, criado e implantado
pelo ex-Presidente da Eletrobras, Dr. Aloísio Vasconcelos.
Nada contra, nem a favor, porém entendemos que esse tipo de evento deve acontecer
quando existe no seio da empresa um clima favorável, o que, infelizmente, não ocorre no
momento, pois vários assuntos afligem e desestimulam os trabalhadores do dito “Sistema
Eletrobras”, como por exemplo:










Reajustes salariais na Eletronorte
Pagamento de imposto (abono pecuniário) na Chesf
Descumprimento do PCR
Steps para Iluminados
Escritório da Eletrobras em Brasília entupido de apadrinhados
Excesso de cargos comissionados (cargos de confiança)
Superintendente que manda mais que Diretor
Nomeação de Assessor na calada da noite
1% da folha salarial

Diante desses lamentáveis e graves fatos é preciso que a Direção da casa dê uma
resposta imediata aos seus empregados, pois ao participarmos do próximo "Prosa e Café"
o mesmo poderá entalar.
Neste sentido, convocamos os trabalhadores para uma plenária na porta do Edifício
Hermes Stoltz, no próximo dia 31/03/2011, a partir das 12h30min. Na oportunidade
discutiremos os atuais acontecimentos e a proposta que será apresentada para a
empresa com relação ao 1% da folha salarial prevista na CCE 09.

Não deixe de participar!

Sistema Elétrico faz Assembléia para
Aprovação da Pauta Nacional
Será realizada no dia 30 de março, às 18 horas, no Auditório do Sintergia (Av. Marechal
Floriano, 199 / 7º andar), Assembléia para aprovação da Pauta Nacional dos eletricitários,
em atendimento ao calendário aprovado no Planejamento Estratégico realizado de 16 a

18 de março, em Fortaleza e que estabeleceu, ainda, a estratégia a ser utilizada pela
categoria com o objetivo de garantir o atendimento da pauta de reivindicações.
Segue, em anexo, Pauta Nacional.

Associação dos Empregados da Eletrobras - AEEL
Sindicato dos Trabalhadores em Energia do Rio de Janeiro e Região – SINTERGIA
Sindicato das Secretárias do Rio de Janeiro - SINSERJ
Sindicato dos Economistas do Estado do Rio de Janeiro - SINDECON-RJ
Sindicato dos Administradores no Estado do Rio de Janeiro - SINAERJ
Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro - SENGE-RJ

A Diretoria, em 28 de março de 2011

