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HORA DA MUDANÇA! 
 

Todos os empregados da Eletrobras, Cepel, ONS, EPE e da Eletros que são participantes 
da Fundação Eletros já estão recebendo 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 as informações do que vem 
acontecendo no Conselho Deliberativo de nossa Fundação e 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.  
 
Entendemos que a Chapa 2 é a única que atende aos interesses dos trabalhadores e por 
isso mesmo pedimos o apoio e o empenho de todos na votação que acontecerá de 09 a 
17 de junho de 2011.  
 

Chapa 2 Fredman de Almeida Pernambuco - titular (Eletrobras)  
Paulo Diniz de Oliveira - suplente (ONS)  

Chapa 2 José Ademar Arrais Rosal Filho – titular (Eletrobras)  
Ailton Andrade - suplente (ONS) 

 
Acreditamos que a presença dos integrantes da Chapa 2 no Conselho Deliberativo irá 
ajudar a Eletros a corrigir alguns problemas de gestão, de modo que, o processo decisório 
seja mais transparente e participativo, acompanhado de perto por instrumentos de 
controle interno e de resultados que priorizem, antes de tudo, os interesses dos 
empregados/ participantes. 

 
 

CHAPA 2: TRABALHO COM TRANSPARÊNCIA 
 
 
 

Associação dos Empregados da Eletrobrás - 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 27 de maio 2011 
 


