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Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras!
Informe 005/17

Isonomia, Isegoria e Isocracia

Charge: Laerte.

Isonomia. Diz respeito à igualdade com que a vida em sociedade é gerenciada. O chamado Princípio da Isonomia, ou
Princípio da Igualdade, é o conceito jurídico de igualdade entre as pessoas, de forma a serem julgadas da mesma
maneira e sem distinção ou exclusão e está garantido no artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, em que diz que
"todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza".
A Isegoria é o direito que todo cidadão tem de manifestar a sua opinião, sem distinção. É pelo conceito de isegoria
que se garante uma discussão democrática, em que todos os lados têm voz.
Enquanto que a isocracia é o direito de participação na administração pública, em que todo cidadão pode concorrer a
um cargo público, em igualdade de acesso para todos.
Os três princípios, a isonomia, isegoria e isocracia, são fundamentais à manutenção da democracia.
A Associação dos Empregados da Eletrobras tem sua mais importante finalidade definida no artigo 14 de seu Estatuto
(acesse-o aqui): “Representar, juntamente com os sindicatos signatários, os interesses dos empregados

nas negociações com a representação patronal”.
Lutamos e lutaremos contra as injustiças e a retirada de direitos que atinjam todos os trabalhadores e trabalhadoras
da Eletrobras, indiscriminadamente!
É hora de união! De parar de olhar para o próprio umbigo e perceber que o egoísmo e a individualidade só trazem
benefícios para a “Casa Grande”. Precisamos reconstruir a unidade em prol de um futuro digno, acalentado por todos
nós.
Finalizando, lembramos que 2017 é o ano de encerramento de mandato na AEEL e que o processo eleitoral será
aberto, como determinado pelo Estatuto, no segundo semestre. Uma ótima oportunidade para todos aqueles que
acreditam que podem e querem contribuir para fazer a diferença, ingressarem na luta pelos direitos da categoria,
enfim, arregaçar as mangas e partir para o trabalho.
NENHUM DIREITO A MENOS!
Uma representação forte se faz com associados unidos e mobilizados!

UNAM-SE A NÓS NA LUTA PELOS NOSSOS DIREITOS, ASSOCIE-SE:
A Diretoria, em 5 de janeiro de 2017.
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL
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