AEEL 34 ANOS

Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras!

Informe 132/17

Sobre a Assembleia de 22/09.
Atendendo a convocação da AEEL, do Sintergia e das demais Entidades de Representação,
trabalhadores e trabalhadoras da Eletrobras reuniram-se hoje em assembleia deliberativa
em caráter permanente na porta do Herm Stoltz.
Foi deliberada e aprovada pela maioria, a paralisação por 24 horas, para participação da
categoria no dia da soberania nacional, bem como o desconto em folha para todos os
trabalhadores e trabalhadoras da Eletrobras, em favor da AEEL, a titulo de contribuição
extra de três parcelas de R$ 100,00 (cem reais) e três parcelas de R$ 40,00 (quarenta
reais) a serem descontadas na próxima folha. Tais valores serão para fazer frente a
despesas com a contratação do melhor escritório de advocacia no assunto, para suspender
o processo de privatização.
O valor a ser pago ao escritório de advocacia reverente ao deferimento favorável da causa
será discutido posteriormente, em assembleia, assim como o prosseguimento das
contribuições extras que será discutido em assembleia em fevereiro de 2018.
Alguns companheiros e companheiras aposentados nos procuraram par também contribuir,
para eles, pedimos que nos procurem na sede da AEEL para assinarem uma autorização de
contribuição extra que será encaminhada à Eletro.
É importante ressaltar que muito mais que uma participação financeira, essa contribuição
extra é um comprometimento da categoria com a mobilização em favor da Eletrobras e da
manutenção dos seus empregos e direitos, conquistados com muita luta e sacrifício.
Portanto, é facultado àqueles que não desejam participar da luta, solicitar sua exclusão do
desconto da contribuição extra através de carta de oposição à Eletrobras e à AEEL.
Mas, para reflexão de todos, deixamos dois pensamentos, o primeiro de Martin Luther King
e o segundo atribuído a Abraham Lincoln:
“Quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele”
“Pecar pelo silêncio, quando se deveria protestar, transforma homens em
covardes”.
Juntos somos sempre mais fortes!
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A Diretoria, em 25 de setembro de 2017.
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