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Contribuição Sindical: é hora de fortalecer as Entidades! 

As ofensivas do atual governo e das forças do mercado contra os direitos 
trabalhistas e sindicais são latentes e só confirmam o desrespeito às conquistas 
históricas da classe trabalhadora. 

Respaldado pela reforma trabalhista opressora, ontem, o senhor Wilson Pinto Junior, 
e seus novos “cordeirinhos” (ou lobos em pele de cordeiro?), divulgou o Informe 

Eletrônico nº 10, que mais uma vez deixa nítido o seu desapreço às Entidades de 
Representação e é uma tentativa de instigar trabalhadores e trabalhadoras contra 
elas. 

Alguns aspectos do referido informe chamaram atenção, como o ínfimo período de 
tempo para a entrega da carta de autorização de desconto da contribuição sindical, 

de 20/02 a 02/03 (por que, se a folha para pagamento em 01/04, só fechará entre 
os dias 15 e 20/03?); bem como a orientação restritiva, no dentro texto da carta de 
autorização, que se deva descontar somente ao Majoritário (Sintergia), e não aos 

sindicatos de classes (Administradores, Engenheiros, Secretárias, Economistas, etc.). 

Sendo assim, as Entidades de Representação, AEEL, SINTERGIA, SINAERJ, 
SINDECON, SENGE e SINSERJ, solicitam aos trabalhadores e trabalhadoras da 

Eletrobras que encaminhem suas cartas de autorização de desconto da Contribuição 
Sindical, em tempo hábil, e que fortaleçam as Entidades. 

A AEEL tem certeza que os trabalhadores e trabalhadoras da Eletrobras, que nos 
acompanham nas lutas e vitórias há quase trinta e cinco anos, compreendem a 
importância da Contribuição Sindical, principal fonte de custeio das Entidades de 

Representação, na luta que travam contras as injustiças e pela manutenção dos 
direitos trabalhistas cada vez mais ameaçados. 

Disponibilizamos nossa secretaria para receber as autorizações dos trabalhadores e 

trabalhadoras que, lotados em outros prédios que não o Vital Brazil, precisem de 
ajuda para entrega.  

A sobrevivência das Entidades, que lutam em nosso favor, depende agora de cada 
um de nós. 

Juntos somos sempre mais fortes! 
 

  ASSOCIE-SE A AEEL (clique aqui) OU AO SINDICATO DE CLASSE (links nas logos abaixo) 
 

A Diretoria, em 21 de fevereiro de 2018. 
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL 
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