
 
 
 
 
 

Informe 130/12 
 

Green Card 
 
Informamos que em relação às constantes reclamações dos empregados sobre o ticket 
alimentação/refeição, encaminhamos, NOVAMENTE, e a mais de um mês, carta 
(abaixo) ao Dr. Miguel Colasuonno, solicitando providências para um melhor 
aproveitamento dos tickets fornecidos. 
 
Ressaltamos que ainda estamos no aguardo de resposta sobre o assunto. 
 

AEEL-086/12 
Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2012 

 
Ilmº. Sr. 
Dr. Miguel Colasuonno 
Diretor Administrativo das 
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras  
 
Senhor Diretor, 
 
É de conhecimento de Vossa Senhoria que o ticket alimentação/refeição GREEN CARD S/A tem 
apresentado baixa aceitação em mercados e principalmente em restaurantes. 
  
Em 04 de novembro de 2011, protocolamos na Diretoria de Administração a CTA-AEEL-099, 
alertando a direção da Eletrobras quanto a nossa preocupação com o novo ticket. O tempo se 
passou e nosso expediente não foi respondido, e o pior, o quadro de aceitação não se alterou. 
  
Entendemos que a GREEN CARD S/A foi vencedora do certame licitatório, porém, o ticket que 
antes era fornecido, não tinha problema com a sua aceitação nos estabelecimentos no Rio de 
Janeiro e nos demais Estados, logo, não é justo insistir com essa qualidade de serviços com os 
empregados da Eletrobras.  
  
É importante deixar registrado aqui, que não temos a preferência que seja o ticket “A” ou “B”, mas 
que o critério de aceitabilidade junto aos estabelecimentos, seja no mínimo nos mesmos padrões 
que antes era ofertado aos trabalhadores da Eletrobras. 
  
Sendo assim, por conta da massa de crítica dos trabalhadores da Eletrobras com esse contrato, 
solicitamos a Vossa Senhoria as devidas providências necessárias, de modo que possamos 
utilizar o ticket como era antes. 
 

No aguardo de um pronunciamento de V.S.ª, subscrevemo-nos. 
Atenciosamente, 

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

Sindicato dos Administradores no Estado do Rio de Janeiro – SINAERJ 
Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro – SENGE-RJ 

 
 
 



Dr. Costa Neto, pela cronologia do Bonequinho, faltam 261 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. 

 
 

 
A Diretoria, em 10 de setembro de 2012. 

 
 


