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ELEIÇÕES ELETROS 2011
Exigências de Responsabilidade e Transparência no
Acompanhamento da Gestão
Os empregados da Eletrobras, Cepel, ONS, EPE e da Eletros que são participantes da
Fundação Eletros receberam em suas residências as cédulas para votação que escolherá
um representante para o Conselho Deliberativo e outro para o Conselho Fiscal,
juntamente com os seus respectivos suplentes.
Essa eleição é de suma importância para o conjunto dos trabalhadores passarem a
acompanhar de perto todos os atos e fatos ligados a nossa Fundação, bem como para
eleger representantes comprometidos com a transparência da Fundação para com todos
os participantes.
Há tempos os empregados/participantes não vem recebendo informações qualificadas do
que vem acontecendo nos Conselhos Deliberativo e Fiscal de nossa Fundação. Essa
situação não pode continuar, sob pena de sermos surpreendidos com prejuízos
irreversíveis como foram os casos dos empregados do AEROS (Varig) e da CEDAE, que
foram simplesmente informados quanto à deterioração do patrimônio dos participantes, e
da impossibilidade de honrar o compromisso de complementação das suas
aposentadorias.
A presença dos integrantes da Chapa 2 nos Conselhos Deliberativos e Fiscal irá ajudar a
Eletros a corrigir alguns problemas de gestão, de modo que, os processos decisórios
sejam mais transparentes e participativos, acompanhados de perto por instrumentos de
controle interno e de resultados que priorizem, tão somente, os interesses dos
participantes.
Conselho Deliberativo
Chapa 2

Fredman de Almeida Pernambuco - titular (Eletrobras)
Paulo Diniz de Oliveira - suplente (ONS)

Conselho Fiscal

José Ademar Arrais Rosal Filho – titular (Eletrobras)

Chapa 2

Ailton Andrade - suplente (ONS)

Por entendermos que a Chapa 2 é a única que atende aos interesses dos trabalhadores,
pedimos o apoio e o empenho de todos na votação que se encerrará às 18 horas do dia
17 de junho de 2011.
Para votar através da internet clique no link abaixo ou copie para seu browser:
https://www.rzc-is.com.br/eletros2011/https/votacao.cfm

Caso você ainda não tenha recebido seu kit para votação ou o mesmo tenha sido
inutilizado, clique no link abaixo ou copie para seu browser, e obtenha seu código através
de seu e-mail, para votação na internet.
http://www.eletros.com.br/atendimentos/eleicoes/esquecisenhaeleicao.aspx

CHAPA 2: TRABALHO COM TRANSPARÊNCIA
Associação dos Empregados da Eletrobras - AEEL
Sindicato dos Trabalhadores em Energia do Rio de Janeiro e Região – SINTERGIA
Sindicato das Secretárias 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 do Estado do Rio de Janeiro - SENGE-RJ

A Diretoria, em 15 de junho de 2011

