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CONVERSA COM O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETROBRAS
Ontem, 22/02, a representação dos trabalhadores em conversa telefônica com o Diretor Administrativo da
Eletrobras Sr. Alexandre Aniz, solicitou especial atenção no sentido de avaliar as seguintes reivindicações:

Sistema de Gestão de Desempenho (SGD):
Aplicar o retroativo do mérito a partir de janeiro, já que o ciclo é anual e fecha no primeiro mês do ano.
Manter no contracheque de abril, pagamento no início de maio.
O Sr. Alexandre mostrou-se sensível ao pleito e ficou de orientar ao DAG - Departamento de Gestão de
Pessoas, que realize o estudo com a retroatividade solicitada.
Desconto do Déficit do Plano BD:
Apesar de já ter sido comunicado pela Empresa que o desconto será realizado no próximo pagamento,
solicitamos a compreensão da direção no sentido de adiá-lo, pois o valor de 8,95% deixará vários
companheiros em dificuldades. Pedimos que fosse negociado com a Fundação e a Patrocinadora e inserido
como objeto no momento de uma possível migração de plano do BD para o CD, visto que já existem
estudos com essa finalidade.
O Diretor Administrativo disse não poder evitar o referido desconto, pois a Eletrobras quitou todo o atrasado
com juros e multas da sua parte na contribuição extraordinária, déficit 01 de 2011, e, não efetuando o
desconto, correria o risco de autuação pelos órgãos controladores.
Informamos que na última reunião de DE, foi aprovado o pagamento extraordinário referente ao déficit 02 de
2012, e que, ainda nessa semana, a matéria será encaminhada para aprovação no Conselho de
Administração da Eletrobras e para o Dest, respectivamente.
Cobramos da direção da Eletrobras mais agilidade nos trabalhos da consultoria contratada, de forma a
encontrar uma saída para o problema dos constantes déficits do plano BD e da aprovação da abertura de
migração aos participantes que assim o desejarem.
Para finalizar, registramos nossa preocupação com os valores do retroativo a ser pago pelo participante do
BD que é inviável, bem como os futuros percentuais dos déficits que beiram a casa dos 30% nos salários
dos participantes.

ACT 2016/2017:
Companheiros,
É muito importante que todos participem da consulta organizada pelo CNE/FNU, sobre a pauta
referente ao ACT 2016/2017. O questionário, anônimo, deverá ser preenchido até o dia 05/03/2016, e
poderá ser acessado através do link: http://goo.gl/forms/X6sNZKc8Cn

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 23 de fevereiro de 2016.
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL

