
 
 
 
 
 

Informe 136/12 
 

Eleições Eletros 
 
Prezados (as) Participantes  
 
Vocês receberam em suas casas e também por e-mail o comunicado de que estamos em 
processo eleitoral para a escolha de um membro titular e suplente para o Conselho 
Deliberativo (CDE) da ELETROS. 
 
Solicitamos sua atenção para as informações a seguir: 
 
KIT ELEITORAL 
A partir de hoje, quinta-feira, 08/10, a Eletros estará distribuindo via Correios 
individualmente, para todos os participantes ativos e assistidos o Kit Eleitoral, com a 
senha pessoal e intransferível, bem como as instruções para votação, de modo que 
todos possam optar por exercer o voto por meio eletrônico,  através do link específico na 
internet dentro do site da ELETROS ou por telefone - unidade de resposta audível, pelo 
n° 0800 283 1676 destinado  exclusivamente para a votação na ELETROS, no período de 
18 a 24/10/2012. 
 
DA VOTAÇÃO 
A votação será realizada a partir do próximo dia 18/10 com encerramento no dia 
24/10, pela internet, ou por telefone, o participante e assistido escolherá apenas um dos 
meios eletrônicos para exercer seu voto. 
 
O sistema eletrônico - internet e telefone - será habilitado para votação às 08:00h do dia 
18 de outubro e será travado às 18:01h do dia 24 de outubro de 2012. 
 
ESCLARECIMENTOS 
Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com os membros da Comissão Eleitoral 
2012: Pablo Espíndola, Daniela Mattozo e Rita Análio nos tels. (21) 2179-4752, 2179-
4921 e 2179-4909, ou pelo e-mail: comissaoeleitoral@eletros.com.br 
 

Vote CHAPA 1 - Seu voto é muito importante 
CHAPA 1 - CDE 

Sergio Bondarovsky / Paulo Renato Portugal Gomes 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Dr. Costa Neto, pela cronologia do Bonequinho, faltam 233 dias para o 
aniversário do cumprimento das reivindicações dos empregados. 
 
 
O Bonequinho está aguardando: a construção do Prédio Único, o 
Ajuste de Curva, a Diminuição dos Artigos 37, etc. 

 
 

 
Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL 

Sindicato dos Empregados em Energia do Rio de Janeiro e Região – SINTERGIA 
Sindicato das Secretárias do Estado 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 

 
A Diretoria, em 08 de outubro de 2012. 

 
 


