
 
 
 
 
 

 
Informe 083/12 

 
 

TRABALAHADORES DA ELETROBRAS IRÃO PARAR 24 
HORAS NESTA QUARTA-FEIRA 

 
 
 
Trabalhadores da Eletrobras: está chegando a hora da nossa paralisação de advertência, 
que acontecerá amanhã (23/05), para mostrar a Direção da Empresa que merecemos um 
tratamento respeitoso. 
 
Na Assembleia do dia 17/05/2012, foi deliberado, por unanimidade, que a Eletrobras 
promova urgentemente um ajuste de curva, de forma a corrigir as distorções cometidas 
por uma política salarial equivocada diminuindo, inclusive, a disparidade da correlação 
entre o salário do gerente versos salário do técnico. As entidades representativas farão 
um estudo das regras para aplicação do ajuste que deverá ser aprovado em Assembleia 
pelos trabalhadores. 
 
Portanto, é de fundamental importância que cada um de nós faça a sua parte, 
convocando o companheiro do seu Departamento/Divisão para participar da paralisação, 
uma vez que é um ato em prol da coletividade e não individual.  
 
Companheiros, quando prestamos o concurso para Eletrobras acreditávamos que 
estaríamos numa Empresa séria e sólida, e que jamais teríamos que voltar a pegar no 
livro para prestar um novo concurso público. Livro somente para adquirir mais 
conhecimentos. Porém, devido à tamanha negligência que estamos vivenciando nesta 
casa, onde administradores irresponsáveis utilizam ATOS DE GESTÃO sem 
transparência, a fim de burlar as regras que são criadas e definidas pela própria alta 
gestão da empresa, que por sinal, são regras na sua maioria baseadas em estudos 
realizados por consultorias contratadas a peso de ouro, muitos estão buscando novas 
oportunidades através de outros concursos. 
 
Hoje, a empresa faz um jogo para dividir os trabalhadores, concedendo ajuste salarial 
para uma parte e renegando a maioria. Por isso, devemos estar juntos para dar um basta 
na falta de transparência: praticar Ato de Gestão é uma forma errônea para tentar 
justificar incompetência na administração da Empresa. 
 
A direção da casa é composta por pessoas indicadas por políticos que não tem 
compromisso nenhum com os trabalhadores da Eletrobras e nem tão pouco com o povo 
brasileiro. Na verdade são eles que devem sair urgentemente da Eletrobras, pois não 
podemos nos dar ao luxo de ter gestores achando e agindo como se aqui fosse sua 
própria casa, usando do ATO DE GESTÃO para favorecer a minoria dos empregados 
através de generosos aumentos, tais como “OS ILUMINADOS” que inclusive estão de 
volta ao cenário, além de promoções, cargos e certos favorecimentos que vamos tratar 
em breve. 



 
Companheiros, lembramos que haverá comitê de convencimento em todos os prédios da 
Eletrobras, inclusive na sucursal Hotel Guanabara e não se esqueçam de que a luta 
pertence a cada um de nós, procure não esquecer hoje nas dependências da empresa 
nenhum pertence que possa precisar amanhã, evitando assim qualquer tipo de transtorno, 
quando então, todos os trabalhadores deverão estar presente na porta do H. Stoltz, às 
9h30min para deliberamos sobre a lista de serviços essenciais, já que a empresa está 
cobrando esse assunto das entidades sindicais. 
 
Por fim, às 10 horas haverá uma peça de teatro com base nos ATOS DE GESTÃO da 
Eletrobras. Não percam!!!  

 
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 22 de maio de 2012. 
 


