
  
 
 
 

AEEL 34 ANOS  

Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras! 
Informe 202/17 

 

 

Que diálogo é esse? 

A AEEL e as demais Entidades de Representação reafirmam seu compromisso 
com os trabalhadores e trabalhadoras da Eletrobras que desde o anúncio da 
possibilidade de privatização da Empresa estão desorientados em relação aos 

seus postos de trabalho. 

Reafirmam seu compromisso com a maior empresa de energia da América Latina, 
pública e em favor da sociedade brasileira. 

Reafirmam seu compromisso com a categoria que ajudou a Eletrobras a atingir 

esse posto, profissionais com excelência técnica que vêm sendo destratados, 
diminuídos e desconsiderados publicamente desde agosto de 2016.  

Reafirmam seu compromisso com os trabalhadores e trabalhadoras que são 
desrespeitados até mesmo quando aderem ao Plano de Aposentadoria 
Extraordinária, alguns tiveram suas saídas antecipadas unilateralmente. 

Ter compromisso é se preocupar, ouvir, respeitar e atender às demandas do 
“corpo de empregados”. Isso tem sido feito, Diretoria Executiva? 

Nossa primeira carta solicitando uma reunião de esclarecimentos data de 04/09! 
A resposta do gabinete da presidência chegou após uma segunda carta, em 

29/11! Isso é compromisso com diálogo e transparência, Diretoria Executiva? 

Surpreende-nos muito a resposta tão rápida a uma proposição nossa, depois de 
tanto silêncio, mas salientamos que a alteração intempestiva do formato do 
evento não é uma resposta as solicitações das Entidades de Representação, pois 
busca atender a uma emergência da Diretoria Executiva.   

Ratificamos que, no nosso caso, prevalecem sempre as decisões da nossa 
Diretoria Colegiada, que são debatidas democraticamente e decididas por todos e 
NÃO UNILATERALMENTE.  

Por isso, reiteramos que a AEEL, as Entidades de Representação e os 
trabalhadores e trabalhadoras da Eletrobras que são a favor da Soberania 

Nacional, que lutam por uma Eletrobras pública e que são contrários à 
privatização, não farão palco para Sr. Pinto Junior. 

 

Juntos somos sempre mais fortes! 
 

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

 
A Diretoria, em 14 de novembro de 2017. 

Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL 

      

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

