DIRETORIAS DO E VIDA E DA ELETRONORTE REALIZAM LIVE
E EXCLUEM O SINDINORTE E SEUS SINDICATOS DE
PARTICIPAR.
alterações estatutárias, e tão pouco autorizou alguém a
fala em seu nome.
O SINDINORTE não poderia e nem deveria tomar tal medida,
e dois motivos, dentre outros devem ser considerados: Em
primeiro lugar, por total respeito aos beneficiários do E Vida
com direito a voto, pois, cabe a eles a decisão de verificar se
as alterações estatutárias lhe são benéficas, o segundo
motivo é a facultatividade do voto, cabe ao eleitor decidir
se quer ou não exercer o seu direito ao voto.
O SINDINORTE orienta aos trabalhadores/as a analisarem
com atenção as propostas de alteração estatutárias através
do
link
https://evida.org.br/assembleia-geralextraordinaria/ lá estão os dispositivos com proposta de
alteração.

Embora a criação da Caixa de Assistência dos Trabalhadores
da Eletronorte tenha surgido graças à inclusão pelo
SINDINORTE de uma cláusula no ACT Específico da
Eletronorte, e que os representantes do SINDINORTE, em
conjunto com representantes da ASEEL, APOSEN e da
ELETRONORTE tenham participado durante quase 1 (um)
ano de reuniões com vistas à criação do E VIDA, isso não foi
levado em consideração pela Eletronorte e E Vida, quando
realizou em conjunto com o E VIDA o DIÁLOGO & CONEXÕES
– REFORMA DO ESTATUTO.
O SINDINORTE recebeu com surpresa a realização do
evento, no exato dia de sua realização, fato que causou
estranheza, visto que foi consultado anteriormente pela
Diretoria do E Vida, sobre as pretendidas alterações
estatutárias, mas, ao contrário do que disse o presidente do
E Vida, o SINDINORTE não deu cheque em branco para as

Leiam com atenção as propostas, vejam se vocês
conseguem se verem contemplados nessas alterações,
analisem a relação custo/benefício, e votem de acordo com
sua consciência.
Como já dissemos, vote se quiser, o voto não é obrigatório.
A orientação do SINDINORTE é vote com sua consciência,
caso queira votar.

