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Nota de Repúdio à demissão na CHESF. 

A AEEL, os sindicatos e as demais Entidades de Representação dos trabalhadores e trabalhadoras 
da Base Rio, REPUDIAM VEEMENTEMENTE a demissão do companheiro Gerson Francisco dos 
Santos Junior, dirigente sindical do Sindurb/PE, dos quadros da CHESF (veja boletim do CNE de 
13/09). 

O companheiro Gerson luta ativamente contra a privatização da CHESF e das demais empresas da 
Eletrobras, e foi vítima do assédio e perseguição instalados a partir das indicações privatistas do 
governo Temer para os comandos das empresas do Sistema. 

Temos que estar atentos, pois amanhã essas arbitrariedades poderão se somar às que temos 
visto na holding, nos inspiremos em Bertold Brecht: 

Nós vos pedimos com insistência: 

Nunca digam - Isso é natural! 

Diante dos acontecimentos de cada dia, 

Numa época em que corre o sangue 

Em que o arbitrário tem força de lei, 

Em que a humanidade se desumaniza 

Não digam nunca: Isso é natural 

A fim de que nada passe por imutável. 

Essa arbitrariedade lamentável da direção da CHESF não passará!  

Trabalhadores e trabalhadoras da CHESF marcaram uma manifestação de repúdio para o dia 
17/09, próxima segunda-feira, às 9h na porta da CHESF em Recife. 

Em apoio, todas as empresas que integram o Coletivo Nacional dos Eletricitários - CNE e a 
Federação Nacional dos Urbanísticos - FNU, realizarão atos de solidariedade ao companheiro 
Gerson. 

Nosso Ato acontecerá na segunda-feira 17/09, de 8 às 10 horas, na porta do Herm Stoltz. 

 
Compartilhem este informe com os colegas e compareçam! 

 

Juntos somos muito mais fortes! 
   

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

 

A Diretoria, em 14 de setembro de 2018. 

Associação dos Empregados da Eletrobras - AEEL 

      

http://aeel.org.br/data/files/CNE_13_09_18.pdf
http://aeel.org.br/data/files/CNE_13_09_18.pdf
http://www.aeel.org.br/fichainscricao.php?op=VZFcHllaKJlUspFRXxmVhN2aKVVVB1TP
http://www.sintergia-rj.org.br/sidicalize.htm
http://www.administradores.org.br/afiliacao/index.php
https://www.sengerj.org.br/pages/22-por-que-se-associar
http://www.sinserj.com.br/filia--o

