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Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras!
Informe 024/17

Resistir é preciso!
Quem passa pela esquina das avenidas Presidente Vargas e
Rio Branco, as principais vias do centro financeiro do Rio de
Janeiro, já não vê mais na fachada do edifício Herm Stoltz,
sede da Eletrobras, o banner da maior empresa de energia
elétrica da América Latina. Foi substituído como mostra a foto
ao lado.
Uma decisão “simples” que vem carregada de significado.
Temos denunciado em nossos informes a possível ameaça à
Eletrobras que vem se configurando com as ações da atual
gestão. Desqualificar os trabalhadores, depreciar a
competência via mídia e apagar seu nome é uma maneira de
acabar com uma empresa pública.
Dentro do cenário político no qual estamos tudo aponta para a
implantação de um projeto neoliberal orquestrado pelo
governo, base de sustentação da atual gestão da Eletrobras. A
entrega da Companhia de Águas e Esgoto da Cidade do Rio
de Janeiro – CEDAE, contrapartida para que a União “salve” o
estado, é um sinal.
O governo Temer colocará na Câmara dos Deputados, ainda
essa semana, um projeto que obriga as contrapartidas a cada estado, dentre elas, um programa de
privatização das empresas estaduais.
Diante desse quadro é necessário que os trabalhadores resistam é lutem, pois hoje são os colegas da
Cedae, amanhã poderemos ser nós. Não nos resta outra saída senão irmos às ruas protestar contra a
entrega do patrimônio público, contra as reformas da previdência e trabalhista.
Companheiros, fiquem atentos às convocações das centrais sindicais e dos seus sindicatos para que
possamos encher as ruas com protestos, para que possamos dizer ao governo que não aceitaremos essa
política de entrega do patrimônio público e de retirada de direitos dos trabalhadores.
A soberania nacional não pode ser suplantada pelo capitalismo selvagem e usurpador do mercado
externo, simbolicamente representado pela troca da marca da Eletrobras pela do Santander.
Nada é tão simples quanto parece.
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 21 de fevereiro de 2017.
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL
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