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Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras! 
Informe 167/17 

 

 

Assembleia aprova participação da categoria no 
Dia Nacional de Protesto, Lutas e Paralisações, amanhã, 10/11. 

 

Convocada pelas Centrais Sindicais, a 
mobilização nacional acontecerá na 
véspera do dia em que entrará em 
vigor a Reforma Trabalhista do 
governo, um retrocesso para os 
trabalhadores e trabalhadoras. 

Amanhã, estaremos nas portas de 
todos os prédios da Empresa, como de 
praxe, incentivando a participação de 
todos no movimento. 

Clique aqui e acesse o Boletim Linha Viva do Sintergia convocando a categoria. 

No Rio de Janeiro os atos e paralisações acontecerão durante todo o dia com sindicatos, 
movimentos sociais, entidades civis. Às 16 horas, segundo programação, todos se 
reunirão na Candelária para uma marcha até a Cinelândia. 

 

Trabalhadores e trabalhadoras da Eletrobras:  

O momento é crítico. O modelo atual de gestão da Empresa não nos é favorável. As 
solicitações das Entidades de Representação são desconsideradas ou proteladas. 
Aguardamos a mais de um mês a resposta da direção a uma solicitação de 
esclarecimentos sobre a condição dos trabalhadores e trabalhadoras após o anúncio da 
privatização (veja aqui).  

Portanto, não podemos nos privar da luta por medo de represálias!  

A adesão da categoria à mobilização em defesa dos nossos trabalhos e direitos é 
imensamente superior à perda de algumas horas e é uma escolha individual. 

Sendo assim, amanhã, contamos com todos os que estão dispostos a lutar pelas suas 
conquistas, pelo seu futuro e pelo futuro do Brasil. 

Amanhã, 11/10/2017, vamos dizer NÃO às Reformas Trabalhistas e da Previdência. NÃO 
à entrega do patrimônio público. Não à privatização da Eletrobras. 

Lembramos: GREVE SE FAZ NA PORTA DA EMPRESA! 

 
Juntos somos sempre mais fortes! 

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

 

A Diretoria, em 9 de novembro de 2017. 
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL 

      

http://www.aeel.org.br/data/files/Linha_Viva_09_11.pdf
http://www.aeel.org.br/data/files/092_17_PR_Cobra_Comunicacao_Privat.pdf
http://www.aeel.org.br/fichainscricao.php?op=VZFcHllaKJlUspFRXxmVhN2aKVVVB1TP

