Informe 082/11

De Volta a Realidade Nua e Crua
Depois da festinha, agora voltamos para a realidade.
Relembrando, em 02 de junho de 2011, noticiamos através do informe AEEL 070/11, o
grande número de pessoas que estão no escritório da holding em Brasília, cerca de 75
empregados lotados por lá, porém, somente 19 são empregados da Eletrobras de fato.
Alguns são requisitados e outros são amigos de influentes políticos. Além desses, temos
aqui os "esquecidos", que outros Presidentes e Diretores trouxeram e que estão na
empresa até hoje. Esses fazem parte do trem da alegria do Art. 37 da CF-88, recebem
gordos salários, sem atividades para exercer e utilizam nossas dependências como se
fossem seus escritórios particulares, lembram? Pois é, até o presente momento a direção
desta casa, sequer teve o talento ou a preocupação em dar uma satisfação aos
empregados referente à nossa denúncia.
No que tange nosso Acordo Coletivo de Trabalho, a situação é pior ainda, ao invés da
direção encontrar uma alternativa para sairmos desse impasse e resolvermos o referido
ACT de uma vez por todas, prefere estimular certos gerentes a realizarem pressão
psicológica em seus subordinados, afirmando que a empresa oferecerá somente o IPCA
6,51%.
Para conhecimento de todos, até o presente momento, nenhum Diretor desta casa
sentou-se à mesa para negociar o ACT, apenas enviou seus representantes, os quais não
têm autonomia sequer para negociar uma vírgula das cláusulas reivindicadas.
No dia 21 de junho de 2011, às 10 horas da manhã o Coletivo Nacional dos Eletricitários –
CNE se reunirá com a Direção da holding (sede). Esperamos que a mesma tenha
encontrado uma solução para o impasse atual e, apresente uma proposta alternativa para
a reivindicação dos Eletricitários, pois caso contrário, os trabalhadores saberão dar a
resposta certa.
Companheiros, com relação a certos gerentes que estão passando informações
inadequadas aos seus subordinados, fica aqui nossa observação: Quem negocia a
questão salarial com as entidades representativas dos empregados neste momento
é o Prof. Colasuonno e o Presidente Jose da Costa. Portanto, não dê conhecimento a
qualquer fato que não seja pelo canal oficial da empresa ou, por meio dos representantes
dos trabalhadores. Vamos aguardar a próxima reunião do dia 21, ai sim, iremos nos
posicionar quanto à nova proposta.
Sr. Presidente, chegou a hora de mostrar para os trabalhadores da Eletrobras que
realmente V. Senhoria é um dos nossos, o ACT está em suas mãos.

Hoje, acontece em Brasília a 51ª Assembléia Geral Ordinária de Acionistas da Eletrobras.
Na pauta, entre outros assuntos, está a Destinação do Lucro Líquido do Exercício (PLR) e
Distribuição de Remuneração aos Acionistas. O companheiro Emanuel Mendes Torres
será nosso representante na mesma e, solicitará que o pagamento da PLR seja realizado
imediatamente aos trabalhadores.
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A Diretoria, em 16 de junho de 2011

