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Encontro com o Ministro de Minas e Energia 

 

 Foi com grata surpresa, que recebemos na sexta feira (16/1) a visita à Holding do recém empossado (15/01/2015) 
 Ministro de Minas e Energia Eduardo Braga. Tal ato  cabe registro pelo  SINTERGIA, pelo SINDECON e pela AEEL, 
pois não conhecemos na historia recente da Eletrobras nenhum Ministro que iniciou sua gestão visitando  àquela que 

foi o maior Patrimônio Líquido da America Latina, nossa última referência de compromisso explicito ao Sistema 
Eletrobras foi com o Ministro Aureliano  Chaves (1985-1989). 

 Em breve conversa,  manifestamos nosso descontentamento com os rumos e o futuro da Eletrobras, que vem 
sofrendo com políticas equivocadas do Governo Federal,  haja visto o desmonte iniciado no Governo Collor com 
Marcus Vinícius Pratini de Moraes, retirando atribuições da Eletrobras e, consequentemente desconstruindo as 
 equipes técnicas tão respeitadas em todo Brasil; recentemente agravado pela Medida Provisória 579 convertida na 
Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, causando  prejuízo na ordem de seis bilhões no ano  2012 e de 2013. 

O Ministro Eduardo Braga enfatizou que tem orientação do Governo Federal para recuperar a Eletrobras e afirmou 
que fará tudo que tiver ao seu alcance para tornar isso possível 

No que diz respeito às negociações da “Participação dos Lucros e Resultados – PLR” solicitamos ao Ministro acuidade 
no assunto, uma vez que tivemos a perda de mais de cinco miltrabalhadores com o PID - Plano de Incentivo ao 
Desligamento (2013/2014) e, mesmo assim, os indicadores operacionais cresceram em relação ao ano passado. 

                                                    A Diretoria, 19 de janeiro de 2015.   

Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL  
 

 

                    
 
 

Dr. Costa Neto, pela cronologia do Bonequinho, já se passaram 621 
dias do aniversário do cumprimento das reivindicações dos empregados. 
O Bonequinho está aguardando: a construção do Prédio Único, o Ajuste de 
Curva, a Diminuição dos Artigos 37, etc. 


