A CHAPA 3 é formada por
Maxsuel
Lopes
Leite,
Administrador de Empresas e
Especialista em Administração de
Recursos Humanos e Lívia
Patrice, Economista e pós
graduada em Gestão Financeira
Controladoria e Auditoria.

Com
base
no
bom
relacionamento
e
comprometimento
com
os
empregados e sua formação
acadêmica, a CHAPA 3 é a
mais bem preparada para
representar a classe. Pois, o
representante precisa entender
a empresa, saber interpretar
relatórios, ter visão estratégica
e holística e inteligência emocional.
O diferencial da nossa chapa está principalmente na postura que teremos diante da Empresa,
demonstrando os interesses dos empregados. Não temos nenhuma amarra política, partidária ou
empresarial, fatos estes que nos permitirão exercer nossas funções da melhor forma possível,
clara, proba, eficiente, eficaz e respeitosa cobrando respostas sem nenhum tipo de receio.
Queremos conduzir nosso mandato de forma que os demais empregados tenham acesso às
decisões tomadas em todas as reuniões do Conselho de Administração, discutir antecipadamente
a pauta da reunião seguinte e entrarmos em um consenso a respeito da posição dos empregados
referente àquele assunto na reunião.
A CHAPA 3 não levará para as reuniões o seu voto pessoal, muito menos de qualquer grupo,
mas sim, o voto que representa o nosso interesse, o interesse dos empregados.
Nós precisamos saber a real situação organizacional, financeira e quais são os rumos que o
Governo e a Holding pretendem dar para a Eletrobras Distribuição Alagoas nos próximos anos,
principalmente agora com as ameaças que nos são feitas e nenhuma posição oficial nos é dada.
As principais propostas da nossa CHAPA 3:
- Monitorar a gestão da empresa, garantindo o interesse dos empregados;
- Discutir a pauta, levando o voto dos empregados para a reunião do Conselho de Administração;
- Divulgar as decisões tomadas no Conselho para os empregados, promessa feita pelo atual
conselheiro que não foi cumprida;
- Manter posição firme quanto às questões de interesse dos empregados, privatização,
concessão.
Para que tenhamos boa representatividade e respeito perante a Administração da Eletrobras,
temos que votar certo agora!
Vamos votar no novo, na renovação, na chapa que faz o que promete!
Vote CHAPA 3!

