AEEL 32 ANOS
Em Defesa dos Trabalhadores da Eletrobras!
Informe_035/16

REUNIÃO COM O DIRETOR ADMINISTRATIVO
Ontem, 13/04, as entidades de representação dos trabalhadores da Holding, reuniram-se com o Diretor
Administrativo, Alexandre Aniz, informando-o sobre o resultado da assembleia de aprovação da
Pauta Específica 2016/2017, que de forma madura e consciente os trabalhadores souberam entender
o momento difícil no qual se encontra a empresa, e aceitaram aprovar a Pauta sem inserção de novas
clausulas, para que as negociações avancem de forma rápida é concreta. Contudo, deixamos claro
que se não houver disposição da empresa em negociar e avançar em alguns pontos indicados, os
trabalhadores não abrirão mão de fazer uso do instrumento constitucional de luta.
O diretor parabenizou as entidades e os trabalhadores pela compreensão com o momento difícil da
empresa, e disse que está disposto a dialogar e negociar dentro do possível.
Eleição do Conselho de Administração – CAE
Também tratamos da questão, uma vez que o processo Eleitoral foi suspenso por conta de uma ação
movida por uma das chapas cuja inscrição foi impugnada. A representação dos trabalhadores solicitou
celeridade à Eletrobras no caso, por entender que a vaga no CAE é uma das maiores vitórias dos
trabalhadores nos últimos tempos e que não pode ficar em aberto. O diretor se comprometeu a avaliar
junto ao departamento jurídico o andamento do caso e, em seguida, comunicar/posicionar os
trabalhadores.
Tíquete Refeição / Alimentação
Solicitamos adiantamento da próxima cartela de tíquetes, de 25/4 para 20/04/2016. O diretor
concordou prontamente com o pleito.
AEEL, 33 anos.
Hoje a Associação de Empregados da Eletrobras - AEEL, completa 33 anos. Anos de intensa luta e de
resistência na defesa da Eletrobras e de seus trabalhadores. A luta não acabou e, estamos certos,
ainda será grande, mas temos convicção de que a AEEL continuará na trincheira na qual sempre foi
protagonista.
Parabéns AEEL! Parabéns para você também, trabalhador e assistido da Eletrobras, que tem
confiado e apoiado essa luta.
Homenagem a um companheiro.
Nessa data também não podíamos deixar de homenagear um companheiro que por aqui passou, e
que de forma sábia e competente nos honrou com sua disposição à luta, estamos falando do nosso
colega Luiz Fernando Machado Martins, o Fernandão, que nos deixou recentemente. Convidamos
todos os amigos a comparecerem a Missa de Sétimo Dia que será realizada na Igreja de São Jorge,
na Rua da Alfândega, nº 382 - Centro, sábado, 16/04, às 8h30, e prestarem a justa homenagem ao
colega.
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 14 de abril de 2016.
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL

