AEEL 34 ANOS

Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras!

Informe 139/17

Sobre a assembleia de hoje.
Reunidos em assembleia hoje na porta do Herm Stoltz, trabalhadores e trabalhadoras da
Eletrobras deliberaram sobre a seguinte pauta: 1 - Contribuição extra; 2 - Mobilização para
o Ato do dia 03/10.
Com relação à contribuição extra já discutida na assembleia anterior, diante da
impossibilidade de desconto em folha, foi proposto que as contribuições sejam feitas
através de depósito em conta da AEEL, aberta exclusivamente para movimentação desses
valores, que são 3 parcelas de R$ 100,00 e mais 3 parcelas de R$ 40,00, sendo a primeira a
ser depositada dia 02/10, segunda-feira próxima. E as demais nas folhas seguintes,
consecutivamente. Sendo designada uma comissão de acompanhamento para esta
movimentação financeira. A proposta foi deliberada e aprovada pela maioria.
A Comissão de Fiscalização será composta pelos companheiros André Soares, André
Cantuária e Francisco R. A. Ribeiro.
Os depósitos identificados deverão ser feitos na conta-corrente do Banco do Brasil,
agência 2865-7, c/c 36285-9 para AEEL – Associação dos Empregados da Eletrobras, CNPJ
28.015.840/0001-47.
Sobre a pauta seguinte, paralisação no dia 03/10, Dia de Luta em Defesa da Soberania
Nacional, foi deliberada e aprovada pela maioria a paralisação por 24 horas no dia 03/10,
ficando estabelecido que todos os trabalhadores e trabalhadoras estejam presentes, a partir
das 9 horas da manhã, na porta do Herm Stoltz, quando estaremos em concentração
juntamente com os movimentos sociais, trabalhadores e trabalhadoras de Furnas,
Eletronuclear, Cepel, Cedae e bancários, para saída em passeata às 11 horas.
Lembramos que esse movimento também é dos companheiros e companheiras
aposentados, tendo em vista que a privatização afetará diretamente os fundos de pensão.
Como temos repetido, o momento é de união de forças, independentemente de posições
ideologias e políticas, devemos estar contra a privatização da Eletrobras.
Contamos com o compromisso e a participação de todos na luta!

Juntos somos sempre mais fortes!
ASSOCIE-SE A AEEL (clique aqui) OU AO SINDICATO DE CLASSE (links nas logos abaixo)

A Diretoria, em 29 de setembro de 2017.
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