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Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras!

Informe 161/17

Contratação dos advogados e Contribuição Extra.
A Comissão de Acompanhamento da movimentação financeira referente à contribuição extra para a
contratação do escritório de advocacia reuniu-se ontem com a diretoria da AEEL para finalizar o primeiro
relatório sobre os valores recolhidos até o momento.
Esclarecemos que a divulgação dos dados não se deu na semana passada como prometido, por conta da
participação da diretoria da AEEL no o 1º Encontro Nacional dos Sindicalistas contra a Privatização da
Eletrobras, nos dias 19 e 20/10 em São Paulo/SP. Esse encontro tratou das estratégias que serão tomadas,
incluindo a proposição de ações em conjunto com as entidades de classe, de forma a fortalecer o movimento.
Até o dia 23/10 contamos com 491 depositantes num total de R$ 56.314,45 (cinquenta e seis mil e trezentos
e catorze reais e quarenta e cinto centavos), já descontadas as tarifas bancárias R$ 125,55. Ainda essa
semana procuraremos a gerencia do Banco do Brasil para negociar a redução das tarifas e a transformação da
conta corrente em conta poupança.

Apesar da quantia arrecadada ser inferior a que esperávamos, ela demonstra que grande parte dos
trabalhadores e trabalhadores entenderam a situação e estão dispostos a lutar para manter seus trabalhos,
seu futuro e o futuro de suas famílias.
Lembramos que esse é o primeiro mês de arrecadação e que é fundamental que se mantenha o compromisso
dos seis depósitos (3 x 100,00 + 3 x 40,00), conforme deliberado em assembleia.
O relatório da Comissão pode ser acessado aqui.
Sobre a contratação do escritório
A agenda de mobilização das Entidades de Representação inclui um encontro com o Coletivo Nacional dos
Eletricitários marcado para os dias 26 e 27/10, no Rio de Janeiro. O representante do escritório Souza Neto &
Sena é aguardado e nessa data pretendemos assinar o contrato para proposição de ação contra a
privatização.
Os termos do contrato detalhado, com atuação, cobertura e valores, será divulgado assim que for
concretizado.
A AEEL e as Entidades de Representação da Base-Rio estão atuando fortemente para deter esse absurdo que
é a privatização da Eletrobras. O momento é união e não de dissensão. As dúvidas, preocupações e
colaborações devem ser apresentadas e colocamos nossos canais de atendimento, email e telefones à
disposição, vamos manter a mobilização!
Juntos somos sempre mais fortes!
ASSOCIE-SE A AEEL (clique aqui) OU AO SINDICATO DE CLASSE (links nas logos abaixo)
A Diretoria, em 24 de outubro de 2017.
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL

