Informe 083/11

Participação nos Lucros e Resultados
Conforme divulgamos através do Informe AEEL 082_11 ocorreu ontem em Brasília a 51ª
Assembléia Geral Ordinária de Acionistas da Eletrobras, que dentre outros assuntos em
pauta, aprovou a Destinação do Lucro Líquido do Exercício - PLR e a Distribuição de
Remuneração aos Acionistas. O Diretor da AEEL e do Sintergia, Emanuel Mendes Torres,
esteve presente e se posicionou favorável ao pagamento urgente do item em questão.
Também deixou registrado em Ata a necessidade das empresas do Sistema Eletrobras
realizar urgentemente as alterações em seus estatutos, visando atender a Lei Federal
nº.12.353, de dezembro de 2010, que prevê participação dos empregados nos Conselhos
de Administração das empresas públicas e de sociedade de economia mista.
No final da Assembléia o companheiro Emanuel se reuniu com o Diretor Financeiro da
Eletrobras, Dr. Armando Casado, para solicitar seu empenho junto aos demais Diretores
da empresa no sentido de que a Eletrobras realize o pagamento da PLR antes do feriado
de Corpus Christi. O Diretor Financeiro se comprometeu em trabalhar nesse sentido.
Assim, esperamos que a direção da Eletrobras tenha o bom senso e realize o pagamento
antes do feriado.

Adiantamento do Ticket
Segue, abaixo, carta enviada ao Sr. Mauricio Joseph, onde solicitamos o adiantamento do
ticket até o próximo dia 22/06/2011 em consideração a proximidade do feriado de Corpus
Christi.
AEEL-061/11
Rio de Janeiro, 17 de junho de 2011

Ilmº Sr.
Sr. Maurício Joseph Marques Filho
Chefe da Assessoria de Relações Trabalhistas e Sindicais das
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras
Prezado Senhor,
Levando em consideração a proximidade do feriado prolongado de Corpus Christi,
solicitamos a possibilidade de adiantamento do ticket, até o próximo dia 22/06/2011.
No aguardo de um pronunciamento de V.S.ª, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,
Eduardo Luiz Ferreira de Almeida
Diretor
Luiz Henrique de Assis Pessanha
Diretor

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 17 de junho de 2011

