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Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras! 
Informe 149/17 

 

 
Minha casa, minha vida? 

              

As Entidades de Representação dos Trabalhadores e trabalhadoras da Eletrobras estiveram em São Paulo e 
conferiram de perto as instalações do escritório da "holding" na capital paulista.  

As instalações atenderão ao desejo megalômano do Presidente Pinto Junior, em manter na cidade de São 
Paulo uma “filial” da presidência da Eletrobras.  O imóvel está localizado em uma área nobre de São Paulo e, 
segundo informações, conta com secretaria terceirizada, estrutura de TI, carro com motorista e heliponto. 

O contrato de aluguel por 60 (sessenta) meses, “fresquinho da silva”, foi assinado com a Trend 
Empreendimentos, Investimentos e Participações Ltda.,  por dispensa de licitação (mas é claro!) e custará R$ 
1.440.000,00 (um milhão e quatrocentos e quarenta mil reais)!   

Em toda a sua história a Eletrobras nunca teve um escritório fora do Rio de Janeiro, sua sede, e Brasília, locais 
estratégicos em suas áreas de negócios. 

Então perguntamos ao Presidente Wilson Pinto: e aquele seu discurso de reestruturação para redução de 
custos? É para isso que estão esvaziando os escritórios no Rio, desocupando os prédios e remanejando 
departamentos? Para montar uma filial da presidência na Terra da Garoa? 

Para esse novo escritório não houve contenção de despesas. A sala de visitas do Presidente Pinto Junior, onde 
provavelmente receberá seus amigos investidores em São Paulo, custou mais de 1 milhão de reais! 

É inadmissível que um presidente instale um escritório somente por comodidade, em detrimento dos reais 
interesses da Empresa.  

E por esse valor é uma afronta ao país e aos trabalhadores e trabalhadoras da Eletrobras! 

Juntos somos sempre mais fortes! 

  ASSOCIE-SE A AEEL (clique aqui) OU AO SINDICATO DE CLASSE (links nas logos abaixo) 
 

A Diretoria, em 10 de outubro de 2017. 
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL 

      

http://www.aeel.org.br/fichainscricao.php?op=VZFcHllaKJlUspFRXxmVhN2aKVVVB1TP

