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Em Defesa dos Trabalhadores da Eletrobras! 
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“TUDO QUE NÃO PUDER CONTAR COMO FEZ, NÃO FAÇA.” 

(Immanuel Kant) 

Informamos que dado o  clima organizacional caótico por conta da tensão causada pelas 
incertezas e açodamento resultantes da reestruturação da Holding, a representação dos 
trabalhadores participou na terça-feira, 15/09, de reunião com o Dr. Alexandre Anis, diretor de 
administração, ocasião  em que  ratificamos a importância de alavancar corretamente o processo 
com a contribuição do corpo técnico e das representações dos trabalhadores. 

Mais uma vez repudiamos junto ao Diretor, o fato de uma das diretorias insistir em administrar, na 
marra, passando por cima de tudo e de todos, sem que ninguém venha conter tal violação. 
Fizemos questão de lembrar que o presidente José da Costa choraminga até hoje, pelos cantos 
da empresa, o fato dos empregados auferirem a participação dos resultados, porém, permite tal 
aberração sob seus olhos. “Senhor Presidente, o Código de Ética do Sistema Eletrobras não 
exclui a alta gestão”. 

Diante do que vem sendo difundido sobre a reestruturação pontuamos,  categoricamente, nossa 
oposição quanto ao remanejamento para a Diretoria de Regulação de certas atividades, dentre 
elas os Programas de Governo, haja vista, que a Diretoria de Regulação, desrespeitosamente, 
preencheu o seu quadro gerencial com requisitados, fato que culminou inclusive, com uma 
denúncia anônima no Ministério Publico Federal, já que o fato contraria a Norma EAE-01, de 
10.06.2008. 

O viés do desrespeito, segundo informações,  vem selado pela tentativa de burlar as regras hoje 
existentes, já que o Sr. DR quer alteração da norma com objetivo de trazer mais requisitados para 
sua diretoria, abrindo mão  do quadro técnico da Eletrobras.  

Companheiros requisitados, nada temos contra a requisição de qualquer empregado, o problema 
é pontual! 

O Dr. Alexandre Anis, se comprometeu em averiguar a situação, porém, afirmou que nenhuma 
norma será alterada sem a participação das entidades sindicais, uma vez que isso esta previsto 
em Acordo Coletivo de Trabalho.  

Deixamos claro que se tal fato ocorrer as entidades sindicais não hesitarão em procurar 
oficialmente o MPF. 

 



Abaixo demais assuntos tratados: 

Prédio Único: 
Solicitamos informações quando a possibilidade de alocar a empresa em um prédio único, uma 
vez que o assunto foi abordado pelo próprio diretor na reunião realizada em 17.08.2015, no Hotel 
Guanabara, diante de todos os trabalhadores presentes. Segundo Dr. Anis, o assunto já está em 
estudo em sua Diretoria, pois é uma preocupação pessoal dele, já que o número de prédios 
ocupados atualmente gera uma despesa colossal e desnecessária.  

Lembramos que esta é uma antiga demanda das entidades sindicais desde o sinistro ocorrido em 
2003. 

 

Fundação Eletros: 
Manifestamos preocupação com a situação atual, que leva constantes déficits do Plano de 
Benefício Definido – BD da Fundação Eletrobras de Seguridade Social – Eletros, e cobramos uma 
ação mais efetiva da patrocinadora,  de forma que a Eletrobras arque com sua parte nesse déficit. 
O Diretor informou que a Eletrobras contratará uma Consultoria Atuarial para estudar o assunto e 
que, em breve, dará um parecer sobre o caso, porém, lembrou que qualquer definição terá que 
passar pelo DEST. 

Solicitamos ao diretor que as entidades de representação dos trabalhadores sejam ouvidas e 
participem do estudo. 

 
Reintegrados: 
Solicitamos a participação do Diretor Alexandre na próxima reunião dos companheiros 
reintegrados, que ocorrerá no dia 1º de outubro na sede da Associação dos Empregados da 
Eletrobras. Prontamente o Diretor aceitou o nosso convite. 
 
Artigo 37: 
Apesar de sabermos que esse tema tem respaldo na Constituição Federal, voltamos a cobrar a 
redução dos famigerados “amigos do rei”, uma vez que a grande maioria não tem ou não sabe o 
que fazer. 

O Diretor Administrativo, já ciente da determinação do Ministério Público referente ao assunto, 
informou que está estudando a questão e que, em breve, trará uma definição para a 
representação dos trabalhadores. 

Frisamos que é de suma importância a resolução desse assunto, pois o gasto com essa rubrica 
penaliza por demais os trabalhadores da Eletrobras e do próprio Sistema Elétrico. 

 

Com a palavra os demais Diretores!!! 

 
A Diretoria, em 17 de setembro de 2015. 

 
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL 
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