
 
 
 
 
 

 
Informe 023/12 

 

Não Merecemos Esse Tratamento 
 
  
No último dia 03, a AEEL encaminhou carta AEEL 021_12 ao Sr. José da Costa Carvalho 
Neto, Presidente da Eletrobras, solicitando reunião em caráter de urgência para 
discutirmos a situação humilhante que os trabalhadores da empresa vêm enfrentando no 
processo de extinção de seus departamentos e suas respectivas divisões. Porém, 
infelizmente, o Senhor José da Costa vem se omitindo em relação a esse assunto. 
 
Além das cartas oficializando a solicitações, foram feitas várias ligações ao Relações 
Sindicais da Eletrobras na tentativa de abrir um canal de diálogo com o Presidente. 
 
Lamentavelmente, nossos esforços foram em vão. Assim, por falta de diálogo, estamos 
nesse exato momento na Secretaria da Presidência, no 13º andar do edifício H. Stoltz, 
sem convite, aguardando para sermos recebidos pelo Senhor José da Costa e, só 
sairemos de lá quando formos recebidos. 
 
Temos assuntos de tamanha relevância para discutirmos como, por exemplo: 1) Qual o 
objetivo da reestruturação Interna (extinção de Departamentos e suas respectivas 
Divisões); 2) Saber o porquê dos empregados desses setores estarem sendo tratados 
com indiferença; 3) Discutir como fica a situação desses empregados no que diz respeito 
ao SGD; 4) Conhecer qual o recurso disponível para a aplicação do SGD; 5) Cobrar o 
cumprimento da Lei 4.950-A que fixa um MÍNIMO PROFISSIONAL dos Engenheiros e 
outras categorias; 6) Perguntar se existe alguma previsão de convocação dos 
empregados que foram aprovados em concurso e que estão em Cadastro de Reserva; 7) 
Saber se existe alguma previsão para um novo concurso público que possa suprir a falta 
de empregados em algumas áreas da empresa; 8) Saber quando o Plano de Saúde para 
os Aposentados realmente será liberado; 9) Saber se a empresa vai aprovar o PDV, como 
fez em outras empresas do Sistema Eletrobras. 
 
 

A Diretoria, em 10 de fevereiro de 2012 
 
 

 


