Informativo 001– 2016

Angra dos Reis, 05 de Janeiro 2016

PLR 2014
O STIEPAR esteve reunido em 30/12 com o presidente da Eletronuclear,
eng.º Pedro Figueiredo, para tratar do acerto do pagamento da PLR 2014.
A direção do Sindicato entende que o tema se arrasta há longo tempo, foi motivo
de uma greve desgastante que trouxe prejuízos e que precisaria ter sido tratado com mais
agilidade e transparência por parte da empresa.
O presidente da ETN reconheceu ter havido erro no pagamento da PLR 2014, que
logo que foi sabedor do assunto tratou do acerto junto a presidência da Eletrobrás e que
aguarda uma autorização da Holding liberando o pagamento.
A direção do STIEPAR solicitou que o presidente determine a DA a marcação de
uma reunião com as Entidades representativas dos Trabalhadores para que possamos
tratar dos valores devidos e do prazo de pagamento da diferença, que reivindicamos seja
corrigida monetariamente por conta de todos os demais empregados da Holding já terem
recebido integralmente seu quinhão e da alta inflação que corrói nosso poder de compra.
Esperamos não haver mais surpresas e entendimentos diferentes daquele que foi
acordado junto ao TST.
Entendemos que o pouco peso dado pela direção da ETN às negociações da PLR
2014 foi causa de todo esse grave problema e de parte do prejuízo causado à empresa
pelos dias de
seu primeiro
de

greve. Enquanto outras empresas enviavam para a mesa de negociação
escalão, a Eletronuclear limitou-se a enviar um assessor sem

poderes

decisão.
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PMA
A partir de 01 de janeiro de 2016 o Plano Médico Assistencial da Eletronuclear
passou a ser administrado pela Fundação Real Grandeza.
O Diretor-Presidente da ETN constituiu um Comitê de Acompanhamento formado,
entre outros, por Anderson Higino, representando a ASEN e José Octavio Camara,
representando o STIEPAR.
Solicitamos aos companheiros que havendo dificuldade com o acesso as
informações disponibilizadas no site da FRG utilizem o telefone 0800-888-8123 para
esclarecimentos e não sendo devidamente atendidos comuniquem-se com os
representantes das entidades no Comitê pelos telefones 3362-0923 (STIEPAR) ou
3362-8437 (ASEN) ou nos e-mail ´s stiepar@stiepar.org.br e asen@asen.org.br
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