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Encerrado o primeiro turno venho
humildemente agradecer a cada um e
cada uma pelos 602 votos recebidos.

elétrico estatal competitivo com uma
ampla discussão nos diversos setores da
sociedade entre eles as

Este resultado tem um signiﬁcado especial
para mim, representa a cima de tudo a
materialidade da conquista

organizações de base, preservando o seu
capital social. Não mediremos esforços
para participar das FRENTES

de
um
espaço
legítimo
pela
classe
trabalhadora
para
escolher
democraticamente uma representante no

EM DEFESA DA ELETRONORTE e na LUTA
CONTRA AS PRIVATIZAÇÕES e a perda da
soberania

Conselho de Administração que de fato
tenha identidade com os anseios dos
trabalhadores e das trabalhadoras

nacional, entendendo que este é
também o papel e a responsabilidade da
representante dos trabalhadores e

na continuidade de uma empresa sólida,
atuante e acima de tudo pública.

trabalhadoras.

Neste segundo turno não vou repetir
minha história e trajetória nesta empresa,
acredito que todos e todas já
conhecem e acompanham meu trabalho
como Conselheira desde 2017. O mais
importante neste momento de
transição é ﬁcarmos atentos/as para os
desaﬁos que virão para as empresas do
sistema Eletrobras que vai
exigir medidas mais efetivas na solução
dos grandes problemas que enfrentamos
do ponto de vista da
governança qualiﬁcada cumprindo seu
Plano de Negócios, da solidez nas suas
despesas e receitas bem como
dos grandes projetos prioritários para
a sustentabilidade e perenidade da
empresa, com o fortalecimento de
suas políticas internas e a valorização
de um quadro de pessoal altamente
capacitado.
O tema da Privatização ou Capitalização
das empresas Eletrobras e a Renovação
da Concessão de Tucuruí
merecem nossa especial atenção. Meu
compromisso é acompanhar as discussões
de governo dialogando
permanentemente
com
as
áreas
detentoras de um know how acumulado.
Defendemos um modelo de setor

Reaﬁrmo nossas 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,
transparência e autonomia em relação as
Diretorias da empresa e ao governo.
E renovo meus COMPROMISSOS do
mandato anterior destacando o meu
empenho incondicional pela
valorização da mão de obra da Eletronorte
tornando-a ainda mais qualiﬁcada e
respeita no cenário nacional e
mundial.
Na compreensão de que posso contribuir
ainda mais ofereço-me novamente para
ser sua representante
no Conselho de Administração da
Eletronorte. Nos dias 13 e 14 de março
de 2019, vote Gleide Brito.
Acompanhe nossa campanha no blog:
http: //GLEIDEconselheirablogspot.com

