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Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras!
Informe 104/16.

ELETROS: APRESENTAÇÃO E PLANO BD
Conforme informe AEEL 102/16, a ELETROS realizou ontem no Auditório da AEEL a apresentação de
resultados financeiros do segundo trimestre de 2016, uma excelente oportunidade dos participantes
exporem suas dúvidas e questionamentos à representação presente, principalmente com relação ao
desconto das diferenças de contribuição retroativas a abril/2015 do Plano BD, intempestivamente aplicado
no contracheque desse mês.

Recebemos muitas mensagens de associados, e também de não associados, inconformados com a forma
com a qual se deu esse desconto e nos apressamos em cobrar da Eletrobras uma atitude por meio de
correspondência enviada ao DA e DAG (link da carta). Além disso, já temos agendada uma reunião com o
DA e o DAG na qual incluiremos esse tema.
Não podemos deixar de ressaltar que na apresentação da Eletros a presença dos participantes ativos dos
planos foi muito baixa, sendo a maioria de assistidos.
Esperávamos uma participação maior dos companheiros(as) diante, principalmente, do problema causado
pelo referido desconto.
Reiteramos que é de suma importância que todos os participantes dos planos estejam atualizados com o
cenário e sejam atuantes no exercício dos seus direitos, cobrando, exigindo, discutindo, mas,
fundamentalmente, participando e não perdendo oportunidades como a de ontem.
Lembramos que as eleições para os Conselhos Fiscal e Deliberativo e Diretoria Financeira acontecerão a
partir de 28.10.16, diante disso, e para que haja maior interação entre os candidatos e os participantes, a
AEEL e os sindicatos convidaram os candidatos aos cargos dos conselhos para um debate na sede da AEEL.
Assim que obtivermos a confirmação dos candidatos, informaremos data e horário do debate.
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 29 de setembro de 2016.
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL

