
 
 
 
 
 

Informe 013/11 
 

AOS ILUMINADOS, TUDO! (2) 
 
Anteriormente, através do Informe AEEL 011/11, denunciamos os inapropriados reajustes 
concedidos recentemente, na calada da noite, para gerentes do Departamento Jurídico e 
outro iluminado atualmente lotado no PGGS. Lamentamos profundamente que os 
reajustes não consideraram a competência dos demais empregados da casa, que ficaram 
a ver navios e, a respeito dessa situação, temos a declarar que: 
 
Segundo os meios de comunicação, o Sr. Muniz deixará a Eletrobras em breve e, mesmo 
tendo realizado um belo trabalho no campo institucional, corre o risco de perder os 
méritos de seu trabalho e sair com sua imagem arranhada por considerar influências de 
um superintendente que se acha o "Deus" da empresa e que exerce o poder acima das 
regras que estão submetidos os empregados comuns, simples e mortais.   
 
A representação dos trabalhadores continua a denunciar essa atitude inescrupulosa e 
espera que a direção da casa se manifeste aos demais empregados que cumprem com 
suas atribuições de forma competente todos os santos dias! 
 
 

Com a palavra, o Sr. Muniz. 
 
 
 

PRINCÍPIOS ÉTICOS 
 

I. DIGNIDADE HUMANA E RESPEITO ÀS PESSOAS 
Valorização da vida e afirmação da cidadania, respeitando a integridade física e moral de 
todas as pessoas, as diferenças individuais e a diversidade dos grupos sociais, com 
igualdade, equidade e justiça. 
II. INTEGRIDADE 
Honestidade e probidade na realização dos compromissos assumidos, com coerência 
entre discurso e prática, repudiando toda forma de fraude e corrupção, com postura ativa 
diante de situações que não estejam de acordo com os princípios éticos assumidos. 
IV. TRANSPARÊNCIA 
Visibilidade dos critérios que norteiam as decisões e as ações das empresas Eletrobras, 
mediante comunicação clara, exata, ágil e acessível, observados os limites do direito à 
confidencialidade. 
V. IMPESSOALIDADE 
Prevalência do interesse público sobre os interesses particulares, com objetividade e 
imparcialidade nas decisões, nas ações e no uso dos recursos das empresas Eletrobras. 
VII. PROFISSIONALISMO 
Desempenho profissional íntegro, com responsabilidade e zelo, baseado em valores 
sociais, lealdade e respeito mútuo, comprometido com a busca da excelência e o 
desenvolvimento das empresas Eletrobras. 
 



2. Compromissos entre as empresas Eletrobras e seus colaboradores: diretores, 
conselheiros, empregados, contratados, prestadores de serviço, estagiários e 
jovens aprendizes. 
 
2.1.1. Tratar todos seus colaboradores com cordialidade e respeito; 
 
2.1.2. Promover a melhoria da qualidade de vida de seus colaboradores proporcionando 
bem-estar, saúde, higiene e segurança no ambiente de trabalho; 
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A Diretoria, em 09 de fevereiro de 2011 


