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Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras! 

Informe 092/16. 
 

 
 

REUNIÃO COM O DIRETOR DE DISTRIBUIÇÃO DA ELETROBRAS 
 

A representação dos trabalhadores reuniu-se ontem, 26/08, com o Dr. Luiz Henrique 
Hamann, novo Diretor de Distribuição da Eletrobras, e seu assistente Marcos Spagnol. Na 

oportunidade, agradeceu por ter sido recebida e o parabenizou pela nova missão.  

O Diretor disse que estará sempre a disposição para dialogar com a representação dos 

trabalhadores, com objetivo de enfrentar os problemas da empresa de forma conjunta. 

A representação arguiu o Diretor no sentido de que a Eletrobras recentemente extinguiu a DD 
e praticamente uma semana depois resolveu recriá-la. 

Dr. Luiz Henrique informou que não tomou conhecimento dos motivos que levaram a extinção 
da DD, porém, disse que a Diretoria foi criada na mesma assembleia que decidiu pela não 
renovação das concessões das seis distribuidoras de energia no Norte e Nordeste e que sua 

missão é acelerar a recuperação econômico-financeira delas, objetivando suas vendas. 

A representação dos trabalhadores ratificou sua oposição a venda das distribuidoras, e de 
quaisquer outras empresas estatais, pois entende que o melhor caminho seria deixá-las sobre 

responsabilidade da União, uma vez que cumprem um papel social muito importante nas 
regiões em que atuam. Reafirmou para ao novo gestor que esta na hora da empresa se 
sensibilizar e dar oportunidade para a Prata da Casa, colocando nossos técnicos nos cargos 

gerenciais.  

O Diretor entendeu ser justa nossa reivindicação e informou que está reorganizando a 
Diretoria e que, na medida do possível, priorizará a Prata da Casa. 

Para finalizar, solicitamos apoio ao senhor DD no sentido de encontrarmos uma saída para o 
ACT para que não seja levado a dissídio no TST, uma vez que, em nossa avaliação, falta pouco 
para chegarmos a um entendimento. O Diretor informou que conversaria com o presidente da 

Eletrobras sobre o assunto afirmando que, de fato, precisamos resolver o assunto através do 
consenso. Mais do que nunca precisamos estar unidos, pois o momento é delicado.  

Assim, solicitamos a cada companheiro e companheira, que reflita sobre o futuro que deseja 
para a Nossa Empresa e participe da nossa luta. 

 

 
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 26 de agosto de 2016. 
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL 

 

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

