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Estas e outras notícias de interesse dos eletricitários estão na página da Intersul: http://www.intersul.org.br/ 

Eleição para o Conselho de Administração 
 
Encerrou ontem (06/02) o prazo de inscrição de chapas (titular e suplente) para a 
eleição dos Representantes dos Trabalhadores no Conselho de Administração da 
Eletrosul. Conforme calendário da Comissão Eleitoral, no dia de hoje os empregados 
conhecerão os candidatos inscritos e a eleição em primeiro turno se dará nos dias 
05 e 06 de março. É bom lembrar que, após quase uma década, os trabalhadores do 
grupo Eletrobras vêm reivindicando uma representação dentro do Conselho e 
obtiveram essa conquista o ano passado, através dos sindicatos integrantes da 
Intersul, do Coletivo Nacional dos Eletricitários e da Federação Nacional dos 
Urbanitários - FNU.  
 
Esse novo espaço de atuação, fruto da luta coletiva, deve ir se consolidando à 
medida do tempo e da atuação firme e independente dos conselheiros eleitos, 
articulados com as entidades representativas. Hoje o mandato é de um ano. Os 
 trabalhadores consideram muito pouco tempo e reivindicam, conforme ítem da 
pauta nacional que foi negociada com as empresas Eletrobras o ano passado, um 
mandato de três anos; o que já acontece em muitas empresas públicas e privadas. 
 
Os sindicatos/Intersul, reafirmando a importância dessa conquista, desde já 
conclamam os empregados(as) da Eletrosul à participarem ativamente do processo 
eleitoral em curso; aferindo mais legitimidade ao pleito e contribuindo para um 
debate de ideias e propostas profícuas ao fortalecimento da Eletrosul, enquanto 
empresa pública, e a defesa dos interesses dos trabalhadores.  
 

Faça seu comentário a respeito desta matéria no Link: comunicação@intersul.org.br 

Sua opinião é muito importante! 

Acesse a página da Intersul: www.intersul.org.br 

Acesse a página da Federação: www.fnucut.org.br 
Cadastre-se e receba o Boletim da Intersul diretamente no seu e-mail pessoal: 

 juraci@intersul.org.br ou rogerio@intersul.org.br.. 
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