
A prática adotada por alguns membros
da Comissão Eleitoral indicada pela
CHESF de interferência no processo

eleitoral para o conselho de administração
nos reporta aos anos de chumbo, quando o
país mergulhou em um período de total
autoritarismo. É preciso reavivar a memória
dessas pessoas e alertar que hoje vivemos
em um ambiente democrático, com eleições
livres e soberanas, que foi capaz até mesmo
de eleger um operário para a presidência
da república.
O Estado de Direito assegura a liberdade
democrática no país e consequentemente a
participação de todos os cidadãos na vida
política. A eleição para o conselho de
administração da CHESF e das outras
empresas do Sistema Eletrobras é uma
conquista de gerações de trabalhadores que
batalharam por esse direito, de assegurar a
voz da categoria nos conselhos, onde são
discutidos os rumos das empresas. Impedir
a presença de uma chapa nesse pleito,
alegando meras formalidades é um pretexto
tenebroso, que abre um precedente para
futuros golpes contra a categoria.

A FNU tem a certeza que a presença do
companheiro Edvaldo Gomes no Conselho de
Administração da CHESF  tem contrariado
interesses, pela sua atuação independente e
corajosa, por isso a ação golpista.
A FNU apóia a reeleição de Edvaldo Gomes por
entender que o companheiro vem exercendo seu
mandato de forma responsável e competente.
Fazendo a defesa intransigente dos direitos dos
trabalhadores da CHESF.
Em um momento onde o setor elétrico é atacado
sem limites com a edição da MP 579, e os
trabalhadores estão sendo ameaçados de demissão
com a reestruturação organizacional das empresas,
a presença de companheiros comprometidos com
o fortalecimento do Sistema Eletrobras é
fundamental.
A FNU e o CNE não se curvarão diante daqueles
que pretendem calar a voz de toda uma categoria e
se beneficiarem do silêncio dos que não irão
incomodá-los. Vamos continuar lutando, buscando
apoio em todos as esferas de poder em defesa da
democracia, da transparência e da verdade; estamos
juntos e organizados na luta pelo direito de escolha,
pela voz do nosso representante fiel no Conselho
de Administração.
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