
 
 

34 ANOS  
Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras! 

Informe 127/17 

 

Eleições AEEL, Seminário sobre a Privatização da Eletrobras amanhã 
21/09, Boletim do CNE e Assembleia no Herm Stoltz, 22/09. 

Após convocação, a diretoria da Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL reuniu-
se com os associados em Assembleia Geral Eleitoral, e deliberou os seguintes 

encaminhamentos: 

1. Definição do Calendário para Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal 
referente ao triênio 2018/2020. 

Inscrições de chapas: de 22 de setembro a 06 de outubro de 2017. 

 Os interessados devem observar que, conforme os artigos 25 e 42 do estatuto da 

AEEL, as inscrições das chapas devem seguir os seguintes critérios: 

 As chapas deverão ser compostas pro 5 (cinco) nomes efetivos e 3 (três) suplentes 

para o cargo de Diretor. 

 As chapas deverão ter em sua composição, representantes de duas diretorias da 

Eletrobras. 

 O Conselho Fiscal deverá ser composto por 2(dois) membros efetivos e 2 (dois) 
suplentes. 

 Para concorrer aos cargos efetivos os candidatos devem ter, no mínimo, 24 (vinte e 
quatro) contribuições à AEEL, sem interrupções, comprovadas em contracheque 

antes da data de inscrição da chapa. 

 Para concorrer aos cargos de suplentes da Diretoria e do Conselho Fiscal, os 

candidatos deverão ter, no mínimo, 12 (doze) contribuições à AEEL, sem 
interrupções, comprovadas em contracheque antes da data de inscrição da chapa. 

 A inscrições das chapas devem ser realizadas na sede da AEEL, na Av. Presidente 

Vargas, 509, 22º andar, Centro, de 09 às 16 horas.  

 

Impugnação de chapas: 09 a 20/10/2017. 

Divulgação das chapas: 27/10/2017. 

Eleição (por urna eletrônica): 27 a 29/11/ 2017. 

Apuração (Assembleia Geral): 30/11/2017.   

Publicação do resultado: 01/12/2017. 

Posse da nova diretoria e conselheiros (Assembleia Geral): 05/01/2018 

 

 



 
 

2. Designação da Comissão Eleitoral. 

A Comissão Eleitoral será composta pelos associados: Alexandre Oliveira de Lima, como 

presidente da Comissão, e Alan Barbosa Costa e Ricardo Guariglio de Queiroz, como 
secretários. 

 

Não podemos deixar de registrar nossa decepção com ausência dos associados à 
assembleia, apesar da ampla divulgação que a antecedeu.  

Repetidas vezes, em nossos informes, assembleias e atos, temos conclamado a todos à 

união, à luta e à mobilização, atitudes fundamentais para reagirmos ao momento crítico que 
vivemos na Empresa e na manutenção dos nossos direitos.  

Vamos insistir, pois o nosso compromisso é com a defesa dos trabalhadores e 

trabalhadoras, mesmo que alguns não percebam que seus direitos estão realmente 
ameaçados. 

____________________________________________ 

 

SEMINÁRIO: O NOVO MARCO REGULATÓRIO DO SETOR ELÉTRICO E A PRIVATIZAÇÃO 
DA ELETROBRAS. 

Amanhã, dia 21/09, a AEEL e os sindicatos da Base-Rio, realizarão no Clube de Engenharia, 
na Av. Rio Branco, 124/25º - Centro, às 14h, como parte da Mobilização Nacional em 
Defesa do Setor Elétrico, o Seminário sobre o Novo Marco Regulatório do Setor Elétrico e 

sobre a Privatização da Eletrobras. Repetimos o convite a todos os que estiverem 
comprometidos com o movimento e com a ameaça que a privatização da Eletrobras 

significa para os seus empregos, família e para a sociedade como um todo. 

Vamos lotar aquele auditório! O seminário é gratuito sujeito à lotação. 

 

 

 

 



 
 

________________________________________________________________ 

 

Aproveitamos para compartilhar o Boletim do CNE (clique aqui) que versa sobre o 

Mandado de Segurança impetrado pela Federação Nacional dos Urbanitários – 
FNU contra ao MME referente ao adiamento do prazo para encerramento da 
Consulta Pública 33 sobre o Novo Marco Regulatório do Setor Elétrico. 

__________________________________________________________________ 

ASSEMBLEIA DIA 22/09, 12H30, HERM STOLTZ 

Conforme divulgado pelo Boletim do Sintergia que distribuímos em informe 
(clique aqui para rever), essa semana acontecerão várias assembleias na Base-
Rio. A da Eletrobras está marcada para a próxima sexta-feira, dia 22/09, às 
12h30, na porta do Herm Stoltz.  

Como pauta:  

-   Aprovação de greves nos dias 25/09/17 (Dia de Mobilização e Manifestação na 

UHE FURNAS) e 03/10/17 (Dia em Defesa da Soberania Nacional); 

-  Aprovação de contribuição assistencial temporária de todos os empregados. 

É muito importante a presença de todos. Compareçam. 

 

Juntos somos sempre mais fortes! 

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

 
A Diretoria, em 20 de setembro de 2017. 

Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL 

      

http://www.aeel.org.br/data/files/BOLETIM_CNE_FNU_19_09_2017.pdf
http://www.aeel.org.br/data/files/Informe_124_17_Boletim_Sintegia.pdf
http://www.aeel.org.br/fichainscricao.php?op=VZFcHllaKJlUspFRXxmVhN2aKVVVB1TP

