
 
 
 
 
 

Informe 096/12 
 

ONTEM TEVE PALHAÇADA, E HOJE, TEM MARMELADA? 
 
 
Ontem, em Brasília, foi realizada a 2ª rodada de negociações do ACT Nacional 
2012/2013, onde a FNU defendeu nossas reivindicações, inclusive com argumentos 
coerentes e formas criativas, para que os interlocutores da Eletrobras levassem nossos 
pleitos à diretoria da casa, que mais uma vez não compareceu à mesa de negociação. 
 
O lamentável na reunião foi a frieza com que os representantes da Eletrobras discutiram 
nossas reivindicações, apresentando uma proposta pífia e alegando que nossos pleitos 
esbarravam em aspectos legais impostos pelo Ministério do Planejamento, DEST, 
jurídicos e etc. 
 
Cabe aqui ressaltar que mesmo os interlocutores manifestando suas opiniões no sentido 
negativo, não nos desestimularão a lutar por um acordo que traga benefícios para os 
trabalhadores do Sistema Eletrobras. 
 
A FNU deixou claro que a Empresa não tem sido eficiente no relacionamento com os 
trabalhadores e que os empregados do Sistema Eletrobras estão unidos e, se for preciso, 
dispostos a mobilizarem-se para conseguir avanços no nosso ACT Nacional 2012/2013. 
 
Esperamos que na próxima reunião a Empresa traga propostas que contemplem os 
anseios da categoria, pois não admitiremos mais esse desrespeito imposto pela Direção 
da Eletrobras. 
 
Segue, em anexo, Boletim do FNU, com maiores detalhes (mesmo que sórdidos) para 
reflexão dos companheiros neste “grande dia de festa”. 
 

Ajuste de Curva 
 
Informamos que foi entregue na data de ontem (13/06/2012), ao Diretor de Administração, 
com cópia para o Sr. Presidente, a Proposta de Ajuste de Curva elaborada pelos 
empregados da Eletrobras e as entidades representativas. 
 

Esclarecimentos aos Empregados 
 
A AEEL recebeu, em “off”, informação que seria convidada, dentro da programação dos 
eventos comemorativos pelo aniversário da Empresa, a entregar medalhas ao empregado 
e a empregada mais antigos, mas o convite foi vetado pelo Superintendente da PG, da 
PCC (interinamente eterno), “Presidente” e “Deus”, Sr. Luiz Augusto, que 
comprovadamente “adora” as Entidades Representativas dos Trabalhadores. 
 
No entanto, independente dessa atitude de desvario desse senhor, queremos deixar bem 
claro, que diante da atual situação que se encontram os trabalhadoresas da Empresa, 



NENHUMA ENTIDADE OU REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS, jamais 
aceitaria tal convite.  
 
 

Dr. Costa Neto, pela cronologia do Bonequinho, faltam 349 dias para o 
aniversário do cumprimento das reivindicações dos empregados. 
 
 
O Bonequinho está aguardando: a construção do Prédio Único, o 
Ajuste de Curva, a Diminuição dos Artigos 37, etc. 

 
 

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 14 de junho de 2012. 
 


