
  
 
 
 

AEEL 35 ANOS  

Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras! 
Informe 084/18 

 

Nota de Repúdio. 

A AEEL entende que a Assembleia Geral é o instrumento por meio do qual a categoria 

deve manifestar sua vontade, assim como, autorizar as Entidades de Representação dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras (sindicatos, associações e etc,) a defender seus 

interesses e direitos. 

É um instrumento democrático e legal que proporciona a participação daqueles que 

realmente se interessam pelas questões que afetam diretamente suas vidas.  

É um espaço de debate e deliberação de iniciativas e ações que orientarão o futuro de 

uma categoria. 

E por ser democrática a decisão é da maioria presente, logo, qualquer que seja o 

resultado vindo da assembleia, cabe ao sindicato e/ou associação acatar. 

Por acreditar nesse instrumento democrático e legal é que estamos sempre reafirmando 

a importância da participação dos trabalhadores e trabalhadoras nas assembleias, 

porque não escolher também é uma escolha.  

O que não pode é haver lamentações daqueles que não participam e que deixam que os 

outros decidam, para reclamar depois. 

Portanto, a AEEL como braço sindical, sempre respeita as decisões tomadas pelos 

trabalhadores e trabalhadoras nas assembleias de suas empresas e REPUDIA 

VEEMENTEMENTE a tentativa de intimidação, agressão e pressão contra os dirigentes 

sindicais no âmbito da greve de 11-13/06, destacadamente a postura de alguns contra 

o companheiro Magalhães na assembleia de Furnas. Somos contra todo e qualquer tipo 

de intimidação e agressão aos representantes dos trabalhadores e trabalhadoras. 

As assembleias têm a função de decidir o melhor para categoria e as associações e 

sindicatos também são parte desta categoria.  

Se só conseguirmos enxergar as questões por uma perspectiva individual, reduzida, a 

coletividade será vitimizada e vencerão os opressores! 

 

Compartilhem este informe com os colegas! 

Juntos somos sempre mais fortes! 
 

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

 
A Diretoria, em 13 de junho de 2018. 

Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL 

      

http://www.aeel.org.br/fichainscricao.php?op=VZFcHllaKJlUspFRXxmVhN2aKVVVB1TP

