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Sistema de Faz de Conta? 
 
Todos os dias somos surpreendidos com informações de outras empresas do "Dito 
Sistema Eletrobras”, onde seus gestores encontram formas criativas para atender as 
demandas de seus empregados.  
 
Vejam vocês, recentemente a Eletronorte, uma empresa do “Dito Sistema Eletrobras”, 
contemplou seus empregados com reajustes salariais que não estavam previsto no atual 
PCR, a Chesf devolveu as parcelas do abono pecuniário, cobrado indevidamente de seus 
empregados sob os 10 dias das férias vendidas e, conforme informativo do sindicato da 
Eletrosul, a referida empresa indenizou todos os funcionários que tinham em seus contra-
cheques à rubrica da PL. 
 
A holding, por sua vez, usa constantemente o discurso de que “Agora somos um Sistema 
Único e temos que unificar tudo”. Essa falácia tem servido apenas para não atender 
nossos pleitos e nossas demandas.  
 
Para completar todo esse caos, um certo ex-Presidente dessa casa, apoiado por um 
superintendente que manda mais que Diretor, agraciou meia dúzia de iluminados com 
generosos steps.  
 
As representações dos trabalhadores querem "LUZ PARA TODOS". Continuamos 
acreditando que é possível construir um verdadeiro Sistema, no entanto, desejamos um 
Sistema gerenciado por pessoas que de fato queiram construir um Setor Elétrico para 
atender a sociedade com energia de qualidade e com modicidade tarifaria. 
 
Não aceitaremos mais ficar na arquibancada assistindo este jogo desleal e equivocado 
onde apenas alguns comemoram a vitória. 
 
Senhor Presidente, fatos como esses, além de lamentáveis e inadequados, contribuem 
para a insatisfação generalizada da maioria dos empregados que NÃO são ILUMINADOS 
e sim ESSENCIAIS, consequentemente cria-se um ambiente desagregador no seio da 
empresa. 
 
Companheiros, não podemos mais ficar estáticos diante de dirigentes ausentes ou 
omissos em suas funções. Não dá mais para assistir o descumprimento por parte de 
alguns desses, que impõe sua autoridade sob arrepio da lei. Não dá mais para fingir que 
nada está acontecendo enquanto um TSUNAMI varre nossa instituição. 
 
Exigimos respeito daqueles que são nomeados para cumprir com responsabilidade o seu 
papel e que não fiquem apenas ocupando uma mesa, recebendo generosos salários e 
inchando a empresa de assessores sem data de vencimento. 
 
 



Enfim, somos um Sistema unificado ou um Sistema de faz de contas? 
 
 

Com a palavra a empresa. 
 

Associação dos Empregados da Eletrobras - AEEL 
Sindicato dos Trabalhadores em Energia do Rio de Janeiro e Região – SINTERGIA 

Sindicato das Secretárias do Rio de Janeiro - SINSERJ 
Sindicato dos Economistas do Estado do Rio de Janeiro - SINDECON-RJ 

Sindicato dos Administradores no Estado do Rio de Janeiro - SINAERJ 
Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro - SENGE-RJ 

 
 

A Diretoria, em 24 de março de 2011 


