
 
 
 
 
 

Informe 030/11 
 

 
Reunião com o Presidente da Eletrobras 

 
 

Ontem, as representações dos trabalhadores estiveram reunidas com o Dr. José da Costa 
Carvalho Neto, atual Presidente da Eletrobras. Na oportunidade desejamos a ele 
felicidades e sucesso nessa nova empreitada. 
 
Diante das lamentáveis notícias que tivemos nas últimas semanas, entregamos o Informe 
AEEL 029/11, intitulado “Sistema de Faz de Conta?”, uma vez que o Presidente afirmou 
não ter lido o referido Informe, e discutimos alguns assuntos que afligem os trabalhadores 
da holding no momento. 
 
No que se refere ao Informe, deixamos claro que não iremos mais aceitar a falácia de que 
somos um Sistema, discurso constante na hora de atender as nossas reivindicações, 
pois, como já dissemos, isso serviu somente para nos prejudicar, já que nas demais 
empresas do "Sistema" seus gestores foram criativos nas soluções dos pleitos dos 
empregados. 
 
A representação dos trabalhadores reafirmou sua posição de não ficar mais na 
arquibancada assistindo a esse jogo desleal e equivocado, onde os gestores das 
subsidiárias agraciam seus empregados, enquanto os trabalhadores da holding não são 
tratados com a mesma isonomia. 
 
Além disso, fizemos questão de registrar para o Presidente o descontentamento da 
maioria dos empregados sobre a postura petulante do SUPERintendente que se acha 
dono da empresa, e que tal atitude cria um perigoso ambiente de discórdia na Eletrobras.  
 
Abaixo os pontos apresentados ao Presidente: 
 
1% Previsto na CCE 09 – Solicitamos que a empresa nos apresentasse o valor 
correspondente ao 1% da folha de pagamento e quanto foi gasto com os Steps dados aos 
Iluminados. 
 
Plano de Saúde para os Aposentados – Solicitamos empenho pessoal do Presidente 
para consolidação e efetivação imediata do referido plano. Solicitamos também a 
participação dos representantes dos empregados ativos no comitê do plano. 
 
Pendências Específicas de Empregados – Solicitamos que a empresa agilize a solução 
de pendências específicas de alguns empregados que procuraram a AEEL e 
apresentaram seus casos.  
 
PCR - Solicitamos ao Sr. Presidente um pronunciamento aos empregados sobre o PCR 
por conta dos fatos ocorridos recentemente. 
 



Nomeação de Assistente - Solicitamos a anulação da nomeação realizada pelo ex-
Presidente no apagar das luzes, que na nossa avaliação pode até ser legal, mas é imoral. 
 
O Presidente comprometeu-se em avaliar as reivindicações dos representantes dos 
empregados e dar um a resposta o mais breve possível, inclusive conversará com o Sr. 
Mauro Massa, Coordenador do Comitê do Plano de Saúde, para tomar ciência do 
andamento do caso. 
 
Afirmou ainda que sua gestão será marcada pela transparência e trabalho conjunto com 
as representações dos empregados. 
 
Diante dos fatos, informamos ao Presidente a urgência das respostas sobre os assuntos 
abordados na reunião, pois existe um clima de intranquilidade na empresa.  
 
Comunicamos que realizaremos uma plenária na porta da empresa, na próxima semana, 
para definirmos os nossos rumos. Portanto trabalhador, fique atendo a nossa convocação. 
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A Diretoria, em 25 de março de 2011 


