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BOLETIM INFORMATIVO DA GREVE 
 
À zero hora de hoje foi iniciada a greve por tempo indeterminado. Em respeito à lei de 
greve, acolhemos a lista de empregados que foram selecionados pela Eletrobras, de 
forma que não haja prejuízo econômico causado ao empregador com a paralisação em 
massa das atividades. Porém, o que não entendemos é o fato de constar na lista o nome 
de alguns gerentes, sem ao menos ter sido convocado um técnico da área, da mesma 
forma ocorre com alguns assistentes do artigo 37.  
 
Os trabalhadores que estão na lista não foram escolhidos pelas Entidades e sim pela sua 
Diretoria e seus respectivos gerentes, porém, não são obrigados a atender a este pleito, 
pois a greve é de todos os trabalhadores do Sistema Elétrico, não havendo punição caso 
não queiram entrar. As entidades estarão rondando os andares para ver como está sendo 
o dia a dia desses trabalhadores.  
 
É necessário ponderar que, antes de qualquer coisa, greve é um direito de todo 
trabalhador e seu uso como instrumento de mobilização é um poderoso ato de defesa dos 
direitos e na busca por benefícios igualitários para coletividade.  
 
Lembramos que o primeiro ato da nossa greve está marcado para 11 horas de terça-
feira (17 de julho) em frente ao edifício-sede de Furnas, na Rua Real Grandeza, 
quando plenária vai decidir quando e onde acontecerão as outras manifestações, que se 
estenderão enquanto durar a greve. É bem provável que o próximo ato ocorra na 
Eletrobras, na porta do H. Stoltz, na quarta-feira (18 julho) às 11 horas.  
 
O momento é de mobilização e unidade, pois os trabalhadores exigem tratamento digno e 
a recuperação do poder de compra de seus salários.  
 
Estaremos mantendo todos empregados informados, via informe AEEL, que estará 
disponível em nossa página www.aeel.org.br. 
  
 
 

Dr. Costa Neto, pela cronologia do Bonequinho, faltam 317 dias para o 
aniversário do cumprimento das reivindicações dos empregados. 
 
 
O Bonequinho está aguardando: a construção do Prédio Único, o 
Ajuste de Curva, a Diminuição dos Artigos 37, etc. 
 

 
 
 

Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL 
Sindicato dos Empregados em Energia do Rio de Janeiro e Região – SINTERGIA 



Sindicato das Secretárias do Estado do Rio de Janeiro – SINSERJ 
Sindicato dos Economistas do Estado do Rio de Janeiro - SINDECON-RJ 
Sindicato dos Administradores no Estado do Rio de Janeiro – SINAERJ 
Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro – SENGE-RJ 

 
 

A Diretoria, em 16 de julho de 2012. 
 


