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TRABALHADORES DA ELETROBRAS 
 

Mais uma vez registramos que a representação dos trabalhadores da Eletrobras 
não é contra o reajuste concedido para o quadro gerencial e para um grupo de 
trabalhadores. 

 
Entretanto, não podemos concordar com essa política salarial lastimável da 
Eletrobras, que não pratica o mesmo ato de gestão para os demais trabalhadores, 
contribuindo assim para um péssimo clima organizacional, deixando os demais 
trabalhadores desmotivados e sem perspectiva de crescimento. 

 
Como se não bastasse o clima de insatisfação generalizado dos empregados com 
o tratamento desrespeitoso da empresa, vem ai o resultado da maldita avaliação de 
desempenho, que expõe os gerentes, pois os mesmos são obrigados a dar 
desculpa sem nexo aos seus técnicos, uma vez que os recursos disponibilizados 
são insuficientes para agraciar os empregados que cumprem suas metas. Assim, 
aliado a isso, a Direção da Empresa, obriga o Departamento de Recursos 
Humanos a impor uma política de repressão aos gerentes que aferiram os seus 
técnicos com a avaliação “Supera”, fato gravíssimo. Parabenizamos os gerentes 
que não se curvaram a política repressora da Direção da Empresa e decidiram não 
rever a avaliação dos seus técnicos. 

 
Companheiros, é por essas e outras que no dia 23 de maio de 2012, estaremos 
realizando uma paralisação de advertência de 24 horas para manifestarmos 
nossa indignação e pronunciarmos que não aceitaremos mais sermos tratados com 
desrespeito.  
 
Contamos também com o apoio de todos os gerentes, pois somente com a união 
iremos transformar de fato essa empresa. 

 

Você sabia: 

 
 
 

 Que na comemoração dos 50 anos da Eletrobras teremos duas festas, uma da 
iluminada direção e outras para os demais mortais; 

 
 Que a Eletrobras esta gastando aproximadamente R$ 6 milhões com ambas as festas; 

 
 Que a Eletrobras está patrocinando a Rio + 20 com R$ 20 milhões. 



 
A pergunta é, onde está a nossa parte? 
 

 
Finalizando, lembrando que na assembleia realizado no dia 16 de maio no auditório 
da Aeel, foi deliberado por unanimidade que iremos à festa de 50 anos da 
Eletrobras com nariz de palhaço. 

 
Vamos fazer diferente, vamos a luta e depois reivindicar. 

 
 

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

Sindicato das Secretárias do Estado 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 no Estado do Rio de Janeiro – SENGE-RJ 

 
 
 

A Diretoria, em 21 de maio de 2012. 
 


