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 Lançamento do Comitê Popular de Luta dos Eletricitários da Base Rio.  

   

   

As Entidades de Represaentação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Base Rio, sindicatos e associações, 
realizaram ontem a cerimônia de lançamento do Comitê Popular de Luta dos Eletricitários da Base Rio 
na sede da AEEL.  

Os parlamentares e pré-candidatos às câmaras estadual e federal, companheiros de lutas contra a privatização 
da Eletrobras Jandira Feghali, Glauber Braga, Wadih Damous, Marina do MST, Natália Russo, Aluízio Jr 
(Moedeiros), Célio Gari, Edson Santos, Robson Leite, Eduardo Coelho, Erick Vermelho e Waldeck Carneiro, que 
impedido de comparecer, enviou mensagem lida aos presentes, discursaram reafirmando seu compromisso com 
a restituição da democracia e dos direitos da classe trabalhadora, bem como com a articulação para 
reestatização da Eletrobras no futuro governo progressista. 

Durante o evento, parlamentares e pré-candidatos receberam e assinaram uma Carta Compromisso com 
propostas para o setor elétrico (veja aqui a proposta entregue). 

O Comitê também juntou propostas ao programa Vamos Juntos pelo Brasil, programa de campanha 
Lula/Alckmin concentradas em ações para o setor elétrico (veja aqui). 

Agradecemos aos ex-diretores da AEEL, José Drumond Saraiva, Norma Soares Bond, Paulo Brandi B. Cachapuz 
e Sidney Pascoutto da Rocha que nos honraram com suas presenças. E, por fim, agradecemos a todos que 
contribuíram com a organização do evento, e, principalmente, a trabalhadores e trabalhadoras que estiveram 
presentes na sede da AEEL ou acompanharam a transmissão via Facebook, acreditando em suas entidades de 
representação e numa sociedade mais justa e coletiva. 

Seguimos na luta sem largar a mão de ninguém! 

Compartilhe esse informe com os colegas e compareça! 

 

Juntos somos sempre mais fortes! 

 

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

 

A Diretoria, em 1º de julho de 2022. 
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL 

      

https://aeel.org.br/data/files/carta_compromisso_30_06_2022_assinada.pdf
https://aeel.org.br/data/files/Anexo_Carta_AEEL_30_06.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

