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Em 1984 participei da seleção para Assistente Social na Eletronorte indo trabalhar na Usina Coaracy Nunes no Município
de Ferreira Gomes mais conhecida como
Paredão. Fui a primeira Assistente Social
da Eletronorte no Amapá. Desse período destaco a árdua tarefa de conduzir a
transferência de empregados e familiares
para a capital Macapá com a desativação
da Vila Residencial. Não foi fácil para os
mais humildes, com salários menores e
para os nativos da região onde a Usina
estava instalada. Romper com sua cultura, abandonar seu habitat foi dolorido
para alguns. Essa vivência deu sentido a
minha vida proﬁssional e a minha militância pela garantia de direitos. Na primeira
greve que tivemos quando se instalou a
redemocratização ﬁquei do lado dos trabalhadores/as. Nessa ocasião entrei para
o movimento sindical ﬁz parte da Diretoria do STIU Amapá. Uma experiência
valorosa que me inspirou a fazer a primeira especialização latu senso com tema
“o setor elétrico brasileiro e as lutas dos
urbanitários do Amapá por direitos”. Em
2003 fui convidada para compor a equipe da Diretoria de Gestão Corporativa em
Brasília, criei a área de Responsabilidade Social da Eletronorte que me permitiu
a percorrer todas as Unidades Regionais
nos 9 estados da Amazônia Legal testemunhando a grande desigualdade regional. Foi aí também que me convenci ainda mais da importância e da grandeza da
minha empresa para o desenvolvimento
regional e como os trabalhadores/as da
Eletronorte são desbravadores, comprometidos com a cidadania de um povo. Em
2005 fui convidada para coordenar o Programa Pró Equidade de Gênero e Raça do
Governo Federal na Eletronorte, introduzindo o debate da igualdade de oportunidades para homens e mulheres, brancos e não brancos na pauta empresarial
e construir mecanismos para enfrentar
os assédios e todas as formas de violência no trabalho. Conduzi esse debate
com valorosas mulheres e valorosos homens. Sou Especialista em Políticas e Movimentos Sociais e em Planejamento do
Desenvolvimento e Integração Regional,
pela Universidade Federal do Pará, em
Gestão Estratégica em Políticas Públicas,
pela Universidade Estadual de Campinas
– UNICAMP. Sou Mestranda em Estado,
Governo e Políticas Públicas, pela Faculdade Latinoamericana de Ciências Sociais
(Flacso-Brasil). Em abril de 2017 enfrentei o desaﬁo de representar esta honrada categoria por 2 anos. Nesse período
procurei levar ao conhecimento de todos/
as o meu trabalho através dos Boletins,
pelas conversas nas áreas e nas plenárias
que participei prestando conta dos meus
posicionamentos nas Reuniões do Conselho. Fui enfática e ﬁrme no cumprimento

das Diretrizes que estabeleci para esse
mandato, ou seja, defender as empresas
do sistema Eletrobrás e especiﬁcamente
a Eletronorte bem como a energia como
um bem público. Dediquei tempo e estudo na busca da eﬁcientização dos processos internos, da melhoria na governança
corporativa, cobrando resultados empresariais, sendo incisiva na crítica contra o
desmonte das estruturas da empresa sem
a devida análise de resultados, sugerindo
melhorias que de fato viessem atender os
objetivos estratégicos da organização e
seu papel como ente público. Fiz um diálogo respeitoso com todas as hierarquias
da empresa, honrando os normativos e
legislações. A experiência adquirida nesse trabalho me permitiu ampliar o reconhecimento do valor da mão de obra da
Eletronorte. Continuo acreditando que
vamos vencer os tempos difíceis e que
as empresas Eletrobras podem sim ser
economicamente viáveis, ambientalmente responsáveis e socialmente justas com
as pessoas que produzem riqueza material e moral, seus trabalhadores/as. Para
este segundo mandato nosso foco central
é unir esforços nas FRENTES EM DEFESA DA ELETRONORTE, pública, rentável
e sustentável, na LUTA CONTRA AS PRIVATIZAÇÕES e contra a entrega do bem
público, reforçando o que deve ser melhorado sem prejuízos irreversíveis para a
empresa e para as pessoas.
Venho reaﬁrmar as DIRETRIZES POLÍTICAS:
1. Defender as Empresas Eletrobras e a
energia como bem público, participando
ativamente na construção de um futuro
sustentável para as empresas;
2 Defender a eﬁcientização dos processos, combatendo decisões que afetem
negativamente a força de trabalho;
3. Agir com total independência em relação as Diretorias da empresa e ao governo.
Renovo meus COMPROMISSOS do mandato anterior destacando o meu empenho
incondicional pela valorização da mão de
obra da Eletronorte tornando-a ainda
mais competitiva no mercado interno e
externo.
Na compreensão de que posso contribuir
ainda mais ofereço-me novamente para
ser sua representante no Conselho de Administração da Eletronorte. Nos dias 18
e 19 de fevereiro de 2019, vote Gleide
Brito.
Acompanhe nossa campanha no blog:
http: //GLEIDEconselheirablogspot.com

