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UMA CONQUISTA E UM GRANDE DESAFIO
Em 2012, Dinovaldo Gilioli e Wanderlei Lenartowicz 
foram eleitos representantes dos trabalhadores no 
Conselho de Administração da Eletrosul. Após quase 
dez anos na pauta de reivindicação nacional, pela pri-
meira vez os eletricitários do grupo Eletrobrás tiveram 
a oportunidade de escolher/eleger empregados(as) 
para apresentarem e defenderem a visão dos traba-
lhadores nessa importante instância de decisão.
O Conselho de Administração é o órgão responsável 
pelo controle superior da empresa, que fixa orienta-
ções e estabelece as diretrizes a serem observadas 
pela alta administração. Essa instância, historicamen-
te, seguiu o receituário neoliberal, sendo ocupada 
exclusivamente pela representação dos interesses do 
mercado, pautados pela lógica do lucro incessante.
Recentemente a tônica do lucro a qualquer custo ganhou 
fôlego nas gestões das empresas públicas, com a implantação da chamada “nova Eletrobras”. Alguns diri-
gentes de estatais que deveriam zelar primeiro pelo interesse da sociedade passaram a defender a tese da 
competitividade em nome da “sobrevivência das empresas” (ou seria dos interesses imediatos dos acionistas), 
fugindo da verdadeira raiz do problema: como fortalecer as empresas estatais e competir num mercado cujas 
regras favorecem interesses privados? Interesses subsidiados pelo Estado, através de benefícios fiscais e de 
redução da tarifa de energia elétrica para grandes empresários, muito superiores às concedidas aos consu-
midores domésticos.



Representar o interesse dos empregados e levar a visão dos trabalhadores para o ambiente do Conselho num 
momento de pressão econômica e política, tem se revelado um grande desafio.
Objetivando superar esse desafio, Dino e Wanderlei têm seguido fielmente as diretrizes políticas e os com-
promissos assumidos, que foram definidos em seminário promovido pelos sindicatos que compõem a Intersul 
para debater os aspectos da representação e a sua função, com base na experiência acumulada pela repre-
sentação dos trabalhadores em outros Conselhos de Administração, como na Celesc e na Tractebel. Além de 
debatidas em seminário, as diretrizes e compromissos foram aprovados em assembléias e na plenária dos 
trabalhadores da Eletrosul.

• Defender a energia elétrica como um bem essencial para o povo e 
estratégico para o desenvolvimento e soberania do país
• Lutar por uma empresa estatal verdadeiramente pública
• Posicionar-se contra a privatização do setor elétrico e pelo 
fortalecimento do papel social das empresas do grupo Eletrobras
• Articular-se com o movimento sindical/social e o parlamento visando 
interesses dos trabalhadores e da sociedade
• Articular-se com membros de outros conselhos do setor elétrico 
objetivando a troca de experiências
• Posicionar-se contra práticas antissindicais
• Atuar no Conselho buscando suplantar os limites impostos pela Lei 
12.353/10
• Agir com independência e fiscalizar os atos da Diretoria da empresa
• Promover o Congresso dos trabalhadores da Eletrosul
• Manter os empregados informados sobre o que ocorre no Conselho 
e sobre outras questões de seu interesse

DIRETRIZES POLÍTICAS E COMPROMISSOS



Muito antes de atuarem dentro do CA 
da Eletrosul, Dino e Wanderlei luta-
ram em defesa das instituições públi-
cas e de seus trabalhadores. Durante 
a década de 90, auge do período de 
privatizações no Brasil, participaram 
da constituição do Movimento Unifi-
cado Contra a Privatização (MUCAP), 
defendendo o conceito de que ener-
gia elétrica, assim como outros bens 
essenciais como água, saúde, edu-
cação não devem ser tratados como 
mercadoria, mas sim como instru-
mentos para a soberania do país e para o bem estar de seu povo.
Recentemente Dino e Wanderlei participaram de atos e movimentos a favor da renovação das conces-
sões de energia elétrica com a redução das tarifas para a sociedade. Esses movimentos surgiram para 
se contrapor à proposta de uma nova licitação das concessões defendida pela FIESC e que colocava as 
estatais na mira da privatização novamente.
Atuando no Conselho, a representação dos trabalhadores se posicionou a favor da adesão da empresa 
à renovação de suas concessões de transmissão sem deixar de destacar e propor medidas para que os 
ajustes econômicos e a redução das receitas da Eletrosul e das demais empresas do grupo Eletrobras 
não causem perdas ou prejuízos aos trabalhadores e nem à sociedade, no que se referem aos direitos 
dos empregados e a continuidade da prestação de serviço com qualidade e preço acessível.

ENERGIA É UM BEM PÚBLICO



TRABALHO COLETIVO
Tendo clareza dos limites de atuação dentro de um 
Conselho de Administração, Dino e Wanderlei não 
agem de forma isolada e sempre estimulam os traba-
lhadores e suas entidades representativas a melhorar 
e fortalecer esse espaço com suas críticas e sugestões. 
Convictos da força do trabalho coletivo (interno e ex-

terno) que os representantes se articulam e participam 
de outros fóruns, tais como, a Plataforma Operária e 
Camponesa para Energia, que é fruto de uma visão 
ideológica e estratégica que Dino e Wanderlei com-
partilham sabendo que isto beneficia as empresas pú-
blicas e os eletricitários de modo especial.

O contato com outros representantes dos trabalhadores nos Conselhos de Administração foi iniciado antes 
mesmo da posse do primeiro mandato. Ao participarem do Seminário de Planejamento da Campanha Na-
cional de Data-Base, no inicio de 2012, Dino e Wanderlei articularam a primeira reunião entre vários repre-
sentantes dos trabalhadores recém-eleitos. Desta reunião foi criado o “Coletivo dos Conselheiros Eleitos” com 
o objetivo de organizar e fortalecer a atuação da representação dos trabalhadores nos Conselhos visando 
uma unidade de ação. Também fruto das reuniões articuladas por Dino e Wanderlei, os conselheiros eleitos 
divulgaram em conjunto vários manifestos. O primeiro deles 
posicionando-se sobre o absurdo das empresas do grupo 
Eletrobras não darem posse aos suplentes, para que estes 
estejam habilitados para assumir o cargo na ausência do ti-
tular. Outro manifesto apresenta críticas ao governo federal 
pela condução da MP 579, sem estabelecer diálogo efetivo 
com as representações dos trabalhadores.

EXPERIÊNCIA COMPARTILHADA

“Idealizado por Dino e Wanderlei, 
o ‘Coletivo dos Conselheiros Eleitos’ 
surgiu com o objetivo de organizar 
e fortalecer a atuação da represen-
tação dos trabalhadores nos CA es-
tabelecendo uma unidade de ação”



Uma das disposições da Lei 12.353/10 que trata do “conflito de interesses” está sendo convenientemente uti-
lizada para impedir que o representante dos trabalhadores participe de reuniões do Conselho de Administra-
ção. Reuniões do CA da Eletrosul como a que avaliou a greve de julho de 2012, outra que tratou de assuntos 
relacionados à Fundação Elos e a que definiu critérios para o Plano de Incentivo ao Desligamento - PID não 
contaram com a participação do representante dos traba-
lhadores. Essa postura é combatida por Dino e Wander-
lei, pois prejudica a própria Eletrosul por não permitir aos 
demais membros do Conselho de Administração conhe-
cer a visão dos empregados sobre questões que afetam 
o equilíbrio das relações entre a direção da empresa e os 
trabalhadores e impactam no ambiente de trabalho.

Os conselheiros eleitos têm se 
posicionado com total indepen-
dência no CA e fiscalizado com 
determinação os atos da Dire-
toria da empresa. Aprovando e 
propondo ações que fortaleçam 

a Eletrosul enquanto empresa 
pública e fazendo a devida crí-
tica quando necessário. Essa 
postura pode ser constatada nos 
conteúdos do “Boletim dos Con-
selheiros”, nas atas das reuniões 

do CA e nas demais ações rea-
lizadas, através de reunião com 
a diretoria da empresa e de ou-
tros contatos registrados. Acesse 
os boletins no site www.intersul.
org.br

CONFLITO DE INTERESSES

FISCALIZAÇÃO EM DEFESA DA EMPRESA 
PÚBLICA

“A participação do conselheiro eleito em 
todas as reuniões permitiria aos demais 
conselheiros conhecerem a visão dos 
empregados sobre questões que afetam 
o equilíbrio das relações entre a direção 
da empresa e os trabalhadores”



Desde o início do mandato Dino e Wanderlei iniciaram um canal de comunicação efetivo com os traba-
lhadores da Eletrosul. O Boletim dos Conselheiros detalha a atuação da representação dos trabalhado-
res no Conselho de Administração, expondo os temas debatidos e dando ciência das atas das reuniões. 
Além de informar os trabalhadores, o Boletim permite que Dino e Wanderlei debatam os assuntos que 
norteiam o futuro da Eletrosul com aqueles que são os mais afetados: os trabalhadores. Outro contato 
muito utilizado tem sido o email e a conversa direta com os empregados.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO
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MAIS TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

BOLETIM DOS CONSELHEIROS Nº2

wlenartowicz@eletrosul.gov.br N°2
dino@eletrosul.gov.br

No dia 17 de maio, um dia depois da entrada em vigor da Lei de 

Acesso à Informação (Lei 12.527), a presidenta Dilma Rousseff 

mandou publicar na internet os salários e “quaisquer vantagens 

pecuniárias” de todos os ocupantes de cargos no Executivo. 

Para os representantes dos trabalhadores no Conselho de 

Administração da Eletrosul, Dino e Wanderlei, a referida lei 

visa tornar a gestão pública mais transparente funcionando 

como facilitadora à “fiscalização, controle e avaliação de uma 

ação pública ética e honesta”, conforme afirmou a presidenta.

 
Por compreenderem que a necessidade de transparência é 

incontestável em qualquer instância, ainda mais quando se 

trata de um ente público, e que esta já estava inclusive prevista na Constituição Brasileira, os conselheiros 

eleitos tornam pública a remuneração recebida por atuarem no Conselho de Administração da Eletrosul.

 
A remuneração mensal é de R$ 3.293,24 (valor bruto), é paga somente ao membro titular do conselho de 

administração e corresponde a 10% dos honorários médios mensais e do 13º salários, pagos aos membros 

da Diretoria Executiva, nos termos da Lei nº 9.292, de 12/07/1996. Deduzindo-se o desconto relativo ao 

imposto de renda, a remuneração do conselheiro fica em R$ 2.387,60 (valor líquido).

 
Com o mesmo objetivo de dar a devida transparência à gestão pública,os conselheiros Dino e Wanderlei 

divulgarão a ata da 299ª reunião do Conselho de Administração que ocorreu no dia 04 de maio, a primeira 

reunião do CA da Eletrosul que contou com a participação da representação dos empregados. A divulgação 

se fará por meio deste boletim assim que for concluída a formalização e assinatura da ata por todos os 

membros do conselho de administração da Eletrosul.

BOLETIM DOS CONSELHEIROS ELETROSUL

REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES

UMA EMPRESA TAMBÉM SE FAZ ASSIM

BOLETIM DOS CONSELHEIROS Nº5

wlenartowicz@eletrosul.gov.br

N°5 - 31/07/2012

dino@eletrosul.gov.br

Colegas, no boletim 4 tratamos dos encaminhamentos da reunião 299ª do Conselho de Administração e divul-

gamos a respectiva ata. Também comentamos sobre a necessidade das atas serem feitas com maior celeridade, 

propiciando-se assim conhecimento mais rápido dos assuntos abordados e melhor acompanhamento. Essa ques-

tão se justifica e faz sentido à medida que entendemos devam ser os trabalhadores(as) os primeiros a saberem o 

que ocorre no Conselho, quais temas estão sendo discutidos e/ou deliberados e o que essas decisões significam 

para a empresa e para os proprios empregados(as).

De nossa parte, todo esforço está sendo feito nessa perspectiva: manter os trabalhadores(as) informados e aten-

tos ao que vem sendo debatido e encaminhado nas reuniões do Conselho de Administração da Eletrosul. A difi-

culdade em divulgar as questões em menor tem-

po, além da demora na finalização da ata, que 

deve ser verificada, consensada e assinada por 

todos membros, prende-se ao fato de que ainda 

precisa-se aguardar o seu retorno da Junta Co-

mercial do Estado de Santa Catarina devidamen-

te registrada.

Guardada as restrições legais e os cuidados per-

tinentes, nosso compromisso tem sido com a di-

vulgação mais rápida possível e, principalmente, 

com a transparência. Neste sentido, ainda que 

impedidos de participar da 300ª reunião do CA, 

por força do artigo 19, parágrafos 3º e 4º do Es-

tatuto Social da Eletrosul, divulgamos em anexo 

a ata do referido encontro que tratou de assunto 

previdenciário relativo ao Plano CD Eletrosul.

1

Aconteceu na manhã da última sexta feira, 

05/10, reunião de uma comissão coordenada 

pelo representante dos trabalhadores no Con-

selho de Administração, Dino Gilioli, com toda 

a diretoria da Eletrosul para tratar da realização 

do Congresso dos trabalhadores da empresa. A 

proposta apresentada é de que esse evento seja 

realizado na primeira quinzena de dezembro e 

sirva para discutir os rumos do setor elétrico e o 

papel das empresas estatais no atual contexto de 

renovação das concessões. O período escolhido 

baseia-se na expectativa de que até essa data as 

regras estejam bem definidas, uma vez que a MP 

579, que trata da renovação das concessões, recebeu 431 emendas.

Vale lembrar que, em 2004 um primeiro Congresso dos Trabalhadores da Eletrosul foi realizado pela Intersul com o 

mote “Mais Energia para a gestão Pública”. O encontro foi apoiado pela empresa e considerado como treinamento aos 

empregados participantes. A idéia agora é que o Congresso seja promovido pelos representantes eleitos ao Conselho 

com o apoio das entidades sindicais e da empresa, seguindo o modelo que vem sendo realizado na Celesc há mais de 15 

anos. A diretoria da Eletrosul demonstrou receptividade à iniciativa e se dispôs a apoiá-la, avaliando que o Congresso 

pode se transformar em um importante espaço para o debate dos trabalhadores de temas relevantes sobre o setor e as 

empresas estatais.

A reunião também serviu para avaliar as recentes medidas sobre a renovação das concessões. Como se sabe, o maior 

impacto se dará sobre as empresas públicas onde se concentra grande parte dos ativos que estarão vencendo. A posição 

BOLETIM DOS CONSELHEIROS ELETROSUL

REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES

BOLETIM DOS CONSELHEIROS Nº10

wlenartowicz@eletrosul.gov.br

N°10 - 09/10/2012

dino@eletrosul.gov.br

REUNIÃO COM DIRETORIA DA ELETROSUL DISCUTE A REALIZAÇÃO DO 

CONGRESSO DOS TRABALHADORES

Em 2004 trabalhadores participaram de 

Congresso organizado pela Intersul

BOLETIM DOS CONSELHEIROS ELETROSUL

REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES

BOLETIM DOS CONSELHEIROS Nº15

wlenartowicz@eletrosul.gov.br

N°15 - 20/11/2012

dino@eletrosul.gov.br

CONSELHEIROS ELEITOS PROMOVEM CONGRESSO DOS 

TRABALHADORES

O primeiro Congresso dos Trabalhadores da Eletrosul ocor-

reu em 2004, quando foi promovido pelos sindicatos que 

compõem a Intersul com o apoio da Eletrosul. Uma de nos-

sas propostas de campanha foi a realização do 2º Congresso 

dos Trabalhadores da Eletrosul, que agora vira realidade. 

Neste Congresso a promoção é dos conselheiros eleitos com 

o apoio das entidades sindicais que compõem a Intersul e a 

Intersindical. A Eletrosul também apoiará liberando os dias 

de trabalho para os empregados participantes do evento. A 

data de realização é de 05 a 07 de dezembro, em Florianó-

polis, no Praia Brava Hotel. A participação dos trabalhado-

res será limitada a 10% dos empregados de cada área. A for-

ma de escolha dos delegados será orientada pelos dirigentes 

sindicais de cada local. O grande objetivo do evento é pro-

mover o debate sobre os rumos do setor elétrico brasileiro e 

propor ações visando o fortalecimento do papel público das 

empresas do Grupo Eletrobras, em especial da Eletrosul, 

na perspectiva de atender aos interesses dos trabalhadores 

e da sociedade e de contribuir com a soberania do país. O 

mote que orienta a realização do congresso é:

Abraços e até a próxima edição! Dino e Wanderlei

ENERGIA E SOBERANIA: Rumos do Setor Elétrico Brasileiro

Serão apresentadas algumas palestras, privilegiando o debate 

em torno dos seguintes tópicos:

A crise internacional e a realidade brasileira

Setor Elétrico: Desafios e perspectivas para a sociedade e os trabalhadores

Os impactos da renovação das concessões nas empresas do grupo Eletrobras

Como promotores do evento, convidamos os(as) trabalhadores(as)  para participarem  deste  importante momento de 

debate crítico sobre temas relacionados ao uso e a produção de energia elétrica que tem servido principalmente como 

mais um instrumento de expansão do capitalismo em nível global. Acreditamos que este debate traz em seu bojo a 

questão da soberania, da autonomia do país e das suas empresas públicas para promover de fato o desenvolvimento 

e definir a quem esse “desenvolvimento” mais deve beneficiar. Maiores informações também poderão ser solicitadas 

aos integrantes da comissão organizadora do Congresso pelo e-mail rosilene@intersul.org.br

BOLETIM DOS CONSELHEIROS ELETROSUL

REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES

BOLETIM DOS CONSELHEIROS Nº20

wlenartowicz@eletrosul.gov.br

N°20 - 17/12/2012

dino@eletrosul.gov.br

Parece que foi ontem e 2012 está chegando ao fim. Com-

pletamos mais de uma década do chamado novo milênio.  E 

daí, pergunta o caro leitor(a), o que tem a ver o tempo com 

a vida? Esta é uma pergunta que inquieta, costumamos re-

lacionar essa passagem com o número de cabelos brancos e 

marcas outras pelo corpo.

 
Será que o tempo se resume nisto, em contar ou maquiar nú-

meros? Até quando continuaremos escravos da quantidade? 

Até quando esta será a principal referência de nossa exis-

tência?

 
Queremos falar aqui da qualidade, do espaço conquistado 

para a contemplação da vida humana, dos demais seres vi-

vos e da natureza. Sim, queremos falar do tempo utilizado 

para o lazer, para namorar, para caminhar feito andante em 

descobertas.

 
Queremos falar do tempo que não limita a vida ao trabalho, 

embora este seja  necessário à sobrevivência. Do tempo que 

nos faz mais inteiros e mais íntegros com os da nossa espé-

cie. Do tempo que nos possibilita encharcar sonhos e proje-

tar dignidade.

 
Parece ser este o grande desafio, não se importar tanto com 

a quantidade de tempo que já se passou e sim com a qualida-

de do tempo que já se viveu.  Simples, assim? Não, complexo! 

 

TÁ CHEGANDO O NATALBOLETIM DOS CONSELHEIROS ELETROSUL

REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES

BOLETIM DOS CONSELHEIROS Nº25

wlenartowicz@eletrosul.gov.br

N°25 - 18/03/2013

dino@eletrosul.gov.br

O BRASIL PODE APAGAR! PODEMOS EVITAR?

Segundo cálculo da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e declarações de seu presidente, Mauricio Tomals-

quini, para evitar apagões no Brasil e tomando como base o crescimento da economia de 4,7% ao ano, será 

necessário investir cerca de 270 bilhões de reais no setor elétrico até 2021: 213 bilhões na construção de 65,4 

mil MW em usinas e 55,8 bilhões na construção de 47,7 mil quilômetros de linhas de transmissão. Quem 

no país está mais preparado para dar consequência à necessária expansão do setor elétrico em benefício da 

sociedade, senão as empresas estatais? Esta é uma questão central que todos devemos cobrar do governo 

federal, uma vez que vem prometendo – desde os mandatos de Lula, fortalecer o Grupo Eletrobras.

2013 será um ano muito difícil para as empresas Eletrobras e, por conseguinte, para os empregados(as). Nos 

Conselhos de Administração deverão ser apreciadas e votadas medidas que visam amenizar os impactos 

da MP 579 (renovação das concessões) que reduz drasticamente a receita das estatais. Na última reunião 

do CA, ocorrida dia 01/03, o representante dos empregados solicitou que a diretoria da Eletrosul analise a 

possibilidade e as vantagens de se propor junto ao Governo Federal, ao Tesouro Nacional, a antecipação do 

recebimento da indenização dos ativos não depreciados existentes em 31 de maio de 2000, registrados pela 

concessionária e reconhecidos pela ANEEL.  A Medida Provisória nº 591, de 29/11/2012, que alterou a MP 

579, de 11/09/2012, estabeleceu que a referida indenização seja quitada pelo poder concedente no prazo de 

trinta anos corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

Além da questão do prazo, o conselheiro eleito entende que o valor a ser apresentado para a ANEEL, cujos 

critérios para definir os parâmetros que embasarão o valor da indenização ainda não foram estabelecidos 

pela Agência Reguladora, tem que ser justo para a Eletrosul e para as demais empresas do Grupo Eletrobras, 

que já foram bastante penalizadas pela MP 579.



Além de estabelecer canais de 
comunicação virtual com os tra-
balhadores e também de forma 
presencial, os conselheiros eleitos 
promoveram, com o apoio das 
entidades sindicais integrantes da 
Intersul e da Intersindical, o 2º 
Congresso dos Trabalhadores da 
Eletrosul, que durante 3 dias (05 a 
07/12/12) debateu o tema Ener-
gia e Soberania: rumos do setor 
elétrico brasileiro. 
A preocupação com o novo cená-
rio do setor elétrico nacional re-
forçou a consciência de que é ne-
cessária a união da categoria e de 
suas entidades representativas em 
defesa de seus direitos, para que 
os trabalhadores não “paguem a 
conta” da redução de receita das 
empresas de energia em função 
da renovação das concessões ter 
sido feita de forma onerosa.

2º CONGRESSO DOS TRABALHADORES

“A preocupação com 
o novo cenário do 
setor elétrico nacio-
nal reforçou a cons-
ciência de que é ne-
cessária a união da 
categoria e de suas 
entidades represen-
tativas em defesa de 
seus direitos”



PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DA ESTATAL 
No dia em que se encerrava o 1º mandato e 
que ocorreria a posse do 2º, os conselheiros 
eleitos, juntamente com os demais trabalha-
dores, participaram de atividade promovida 
pelos sindicatos que compõem a Intersul, aju-
dando a impedir alterações no Estatuto Social 
da Eletrosul que – se tivessem sido aprovadas 
na Assembléia Geral Extraordinária – AGE, 
dia 29/04/13, teriam prejudicado a empre-
sa e os empregados. Apesar da manifestação 
legítima da categoria e de suas entidades re-
presentativas ter conquistado uma grande vi-
tória, com a suspensão do ponto de pauta da 

referida Assembléia de Acionistas que favoreceu a própria empresa, a direção da Eletrosul, demonstrando seu 
perfil autoritário, acusou os trabalhadores, sindicalistas e conselheiros de terem praticado uma ação violenta e 
vem tentando coibir quaisquer manifestações e assembléias nas dependências da empresa; o que – de fato, em 
nada contribui para a melhoria do ambiente de trabalho.
Deste exitoso episódio, que está sendo tratado como caso de polícia pela diretoria da Eletrosul, pode-se tirar 
uma grande lição: se evidenciou os que realmente se colocam em defesa da estatal e da preservação dos in-
teresses da organização e dos empregados e os que se utilizam do poder para simplesmente acomodar seus 
interesses. Mais uma vez a diretoria da empresa perdeu a oportunidade de entender e reconhecer os anseios 
da categoria e, acima de tudo, de respeitar os trabalhadores. Entretanto, a ação surtiu um efeito muito positivo: 
as alterações estatutárias deverão agora ser debatidas no âmbito do Conselho de Administração, podendo-se 
aprimorar o Estatuto Social da Eletrosul em benefício de todos.



Juntos somos 
mais fortes e 

melhores

A Assembleia Geral Ordinária (AGO) do dia 
29/04/2013, marcou o encerramento do pri-
meiro mandato dos Representantes dos Traba-
lhadores no CA da Eletrosul e o inicio de um 
novo mandato, concedido pelos trabalhadores, 
que expressaram através da eleição o desejo 
de continuidade do trabalho coletivo retratado 
em parte nesta retrospectiva. Queremos mais 
uma vez agradecer a confiança, a colaboração 
e o apoio dos trabalhadores nas ações desen-
volvidas, ao mesmo tempo em que reforçamos 
os compromissos assumidos. Neste momento 
em que o cenário no setor elétrico aponta para 
novas dificuldades na preservação das empre-
sas públicas, dos interesses dos trabalhadores 
e da sociedade, mais do que antes, o trabalho 
coletivo será a melhor maneira de atuação em 
todas as esferas de representação. Neste sen-
tido, permanecemos a disposição e contamos 
novamente com a mesma confiança e apoio 
dos empregados da Eletrosul, sejam pelas ma-
nifestações através dos meios de comunica-
ção digital, contatos pessoais e principalmente 
pela participação ativa nos momentos oportu-
nos, que certamente virão no decorrer deste 
novo mandato. À todos, nossa especial sauda-
ção e muito obrigado! Dino e Wanderlei

wlenartowicz@eletrosul.gov.brdino@eletrosul.gov.br


