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Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras!

Informe 136/18

Eleições 2018: Candidatos que apoiam nossa causa.
Desde o início da luta contra a privatização da Eletrobras, a AEEL e as Entidades Sindicais da Base
Rio têm recebido apoio de parlamentares enganjados na defesa pelos direitos dos trabalhadores e
trabalhadoras, pela soberania nacional e contra os desmandos de um governo sem legitimilidade.
O debate sobre a privatização e seus efeitos funestos só está sendo possível graças a atuação de
parlamentares comprometidos com a justiça social.
Nessas eleições estamos assistindo à ameaça de retrocesso na democracia através das
candidaturas de facistas e incompetentes à Presidência; à volta dos velhos moldes de política no
Governo do Estado; à continuidade de clãs marcados pela corrupção com os filhos de corruptos
condenados à Câmara Federal; aos políticos profissionais comprometidos apenas com suas
permanências nas esferas do poder.
Diante disso, fazemos um chamado à categoria que sabe o que tem custado, desde de 2016, a
defesa de seus direitos, o bem estar de suas famílias e a manutenção de seus empregos, para
que escolham concientemente os candidatos que entendem, valorizam e apoiam essa luta. E que
já assumiram o compromisso de acabar com a privatização da Eletrobras.
Companheiros e companheiras de primeira hora, como os candidatos ao Senado:
Lindbergh 131, Chico Alencar 500 e Miro Teixeira 188;
A Deputado Federal:
Alessando Molon 4040, Bendita da Silva 1377, Celso Pancera 1301, Chico D’Angelo 1210, Glauber
Braga 5080, Jandira Fehgali 6565, Jean Willis 5005, Luiz Sérgio 1312, Reimont 1333, Wadi
Damous 1322;
E os candidatos a Deputado Estadual:
Nossos companheiros de Eletrobras: André Cantuária 18008, Nazareth Valagão 19358 e Renato
Ribeiro 13320, da CEDAE, Ary Giota 50999; e o canditado à reeleição, deputado Waldeck Carneiro
13000.
A estes declaramos nosso apoio, como por eles temos sido apoiados!
Compartilhem este informe com os colegas!
Juntos somos muito mais fortes!
ASSOCIE-SE A AEEL (clique aqui) OU AO SINDICATO DE CLASSE (links nas logos abaixo)

A Diretoria, em 5 de outubro de 2018.
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