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Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras!

Informe 131/17

Assembleia Deliberativa: Paralisação por 24 horas.
Hoje, 22/09, às 12h30, no Herm Stoltz.
Conforme divulgado pelo Boletim do Sintergia que distribuímos em informe
(clique aqui para rever), a assembleia da Eletrobras, dentro do calendário de
mobilização das Entidades de Representação e dos Sindicatos da Base-Rio,
acontecerá hoje, 22/09, a partir das 12h30, na porta do Herm Stoltz.
O governo anunciou que enviará as Medidas Provisórias para a privatização do
Sistema Eletrobras no mês de outubro. Portanto, não fique acomodado em sua
sala achando que a “guilhotina” na vai lhe atingir: venha para a luta, participe da
assembleia. Como pauta, uma paralisação por 24 horas.
__________________________
Sobre o Seminário: O novo marco regulatório do setor elétrico e a
privatização da Eletrobras
Ontem aconteceu o seminário: O novo marco regulatório do setor elétrico e a
privatização da Eletrobras, no Clube de Engenharia, Rio de Janeiro.
Nomes importantes, especialistas no setor, como o Prof. Luiz Pinguelli Rosa, da
COPPE/UFRJ e Ronaldo Goulart Bicalho, do Instituto Ilumina, deputados federais,
entre outros, foram unânimes contra a privatização. E exibiram suas razões para
tal, para que sirvam de orientação para que todos entendam o quão grave é a
questão.
Infelizmente, apesar do empenho das Entidades de Representação em organizar
o evento, a participação dos trabalhadores e trabalhadoras da Eletrobras, os mais
interessados no assunto, foi vergonhosa.
Uma lástima para os acreditam que a mobilização se faz com união e resistência.
O Deputado Glauber Braga (PSOL/RJ) usou em sua participação no seminário,
uma expressão que esperamos ver, mais do que nunca, em nossa mobilização
contra a privatização da Eletrobras: “Nosso movimento deve ser

contundente”.

Contundente = Que impede contestação; que não se pode duvidar; categórico;
Que demonstra contundência; firmeza na realização.
A AEEL, e as Entidades de Representação dos Trabalhadores, acredita que a
reversão da privatização da Eletrobras é possível e não vão se omitir em lutar e
resistir.
E espera o mesmo de seus associados e de todos os trabalhadores e
trabalhadoras que sabem que são parte fundamental na construção da maior
empresa de energia elétrica da América Latina.
Se você se orgulha disso, junte-se a nós. Faça parte da mobilização participando
dos eventos e assembleias.
De forma CONTUNDENTE!

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

A Diretoria, em 22 de setembro de 2017.
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL

