
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
DOCUMENTO DO CONSELHEIRO  

COM SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

Ao longo de nosso mandato, acumu-
lamos várias demandas, algumas já co-
nhecidas de longa data e outras que nos 
foram sendo encaminhadas, tanto por e-
mail, quanto em conversas pessoais. 

De posse daquilo que já tínhamos e 
do que recebemos, elaboramos um do-
cumento contendo 16 sugestões e reco-
mendações à Diretoria Executiva da Ele-
tronorte. Esse documento foi encaminha-
do a todos os demais conselheiros e 
será apreciado na próxima reunião do 
Conselho. Trata-se, neste momento, de 
um documento propositivo, com a preo-
cupação de contribuir para uma melhor 
gestão da empresa, não tanto de apontar 
erros ou falhas simplesmente. 

No próximo boletim, procuraremos de-
talhar melhor essas propostas e, talvez, 
externar a resposta da Diretoria. Esse 
documento não inviabiliza novas suges-
tões e recomendações. Contribua! 

  

 
A “EFICIÊNCIA” E OS  

ACIDENTES NO TRABALHO 
 

Estamos vivendo um tempo em que o 
que importa são os lucros, os dividendos, 
os resultados financeiros. Por conta dis-
so, as empresas acabam acumulando 
acidentes de trabalho, muitos fatais. O 
mais absurdo, neste tempo, é que em-
presas que apresentam maiores índices 
de acidentes no trabalho são relaciona-
das entre as mais eficientes. Entre dois 
fogos, o lucro do lado do empresário, e a 
modicidade tarifária do lado do consumi-
dor, está espremido o trabalhador. 

É preciso evitar que o incentivo à efi-
ciência resulte em degradação dos servi-
ços e das condições de trabalho. É nes-
se sentido que o Dieese propõe um apri-
moramento da metodologia de revisão 
tarifária da Annel. E foi com essa preocu-
pação que o Conselheiro Eleito solicitou 
que, doravante, nas reuniões do CA-ELN 
sejam sempre apresentados os índices 
de acidentes e afastamento do trabalho. 

 

Acompanhe e participe de nosso trabalho. 

Este é apenas o nosso oitavo “Boletim do Conselheiro”. O conteúdo dos boletins 
anteriores está em nosso blog:  http://DALDEGANeKOJIMA.blogspot.com 

Se você tem algum questionamento, sugestão ou crítica em questões que dizem 
respeito à gestão da Eletronorte, envie-nos: Daldegan.Kojima@gmail.com 

Este boletim, com tiragem de 3.700, foi impresso com recursos do conselheiro eleito. 

 

ATUAÇÃO DO CONSELHEIRO DOS TRABALHADORES/AS 

Este oitavo boletim foi elaborado pouco antes do início do processo eleitoral 
que definirá o próximo representante dos trabalhadores e trabalhadoras no Conselho 
de Administração da Eletronorte. 

Como foi dito anteriormente, já no boletim de setembro (edição nº 4), o 
conselheiro José Daldegan, embora pudesse concorrer à reeleição, e talvez exercer 
um segundo mandato com mais desenvoltura por conta da experiência acumulada, 
preferiu abrir o espaço para novos candidatos. Ele entende que, dessa forma, com 
apenas um ano para cada titular, mais representantes conhecerão a dinâmica do 
Conselho e uma maior participação e transparência será dada a essa instância 
máxima de deliberação da empresa.  

Além disso, o Daldegan considera que a investidura de um novo conselheiro 
ou conselheira sempre provoca uma nova “perturbação” no Conselho de Adminis-
tração, no bom sentido, levando-o a uma nova adaptação. Essa estratégia, ao longo 
dos anos, acabará contribuindo para “amolecer” os demais conselheiros (que são 
sempre reconduzidos ao cargo), levando-os a se tornarem mais receptivos a novas 
ideias, que é uma das principais atribuições do representante eleito no Conselho.  

Um outro aspecto a considerar é que, se o representante dos trabalhadores e 
trabalhadoras permanece por muito tempo no Conselho, corre o risco de se 
acomodar um pouco e passar a considerar como naturais ou inevitáveis certas 
decisões muito focadas no curto prazo, pois a Diretoria da Empresa, assim como os 
demais conselheiros, todos indicados pelo Governo Federal, muitas vezes são 
demandados nesse sentido. Essa é outra importantíssima atribuição do conselheiro 
eleito: a de manter o foco no longo prazo, na perenidade da empresa, sem se 
descuidar do seu principal patrimônio: seus trabalhadores e trabalhadoras. 

Por tudo isso, esperamos que se consolide essa prática de apenas um ano 
para cada titular, iniciada pelo Fernando Pereira (primeiro Conselheiro Eleito, em 
2012). Por estar em Brasília, o Daldegan já se coloca à inteira disposição para 
assessorar o próximo Conselheiro no que for preciso, e os outros que vierem depois, 
para que exerçam mandatos cada vez melhores. 
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PAUTA DA REUNIÃO DO CA-ELN DE DEZEMBRO/2013 
 

No mês de dezembro, houve uma reunião do CA-ELN, conforme relato a seguir: 

414ª reunião (ordinária), do dia 19/12/13, com a seguinte pauta: 

I. Assuntos para Deliberação – APROVADOS: 

   1- Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT; 
  *2- Contrato de compra e venda de energia elétrica (modalidade “Opção de Compra”), 

entre Eletronorte e Brasil Comercializadora de Energia SA. (RD 0569, de 27/11/13);   
   3- Primeiro termo aditivo ao contrato de compra e venda de energia, firmado entre a 

Eletronorte e a Vale SA. (RD-0578, de 04/12/13); 
  *4- Aprovação da participação da Eletronorte no Leilão ANEEL 013/2013 (RD-0570, de 

27/11/13); 
   5- Aprovação de parceria com a Eletronorte e autorização para participação no Leilão 

ANEEL 10/2013 – 2º Leilão ANEEL A-5/2013. (RD-0583, de 04/12/13). 
   6- AHE São Manoel – Aprovação de parceria com a Eletronorte e autorização para 

participação no Leilão ANEEL 10/2013 – 2º Leilão A-5/2013. (RD-0586, de 11/12/13). 
  *7- Contrato de Metas de Desempenho Empresarial – CMDE para o Ciclo 2013-2017 

(RD-0599, de 11/12/13). 
   8- Calendário de reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2014. 
   9- Convocação de Assembleia Geral Extraordinária. 

II. Assuntos para Informação: 

- Aprovação do relatório de encerramento da chamada pública para desenvolvimento 
de projetos para empreendimentos de geração hidrelétrica e encerramento do Grupo 
de trabalho instituído pela RD-0105/2012 (RD-0572, de 27/11/13). 

- Aporte de capital na Transnorte Energia S.A. (RD-0587, de 11/12/13). 

III. Assuntos para acompanhamento: 

- Análise das ocorrências e perturbações no sistema elétrico no mês anterior 
- Situação dos empreendimentos - cronogramas de obras 
- Contrato de Metas de Desempenho Empresarial - CMDE - acompanhamento 

  

 *2  Na modalidade de “Opção de Compra” dos contratos de venda de energia, a Eletro-
norte oferece duas opções ao comprador, ambas vantajosas para a Eletronorte. 

 *4  O Conselheiro Eleito questionou o porquê da Eletronorte não ter dado nenhum lance 
no leilão anterior, ao que o representante da Diretoria respondeu que seria inviável. 

 *7  O “Contrato de Metas de Desempenho Empresarial para o Ciclo 2013-2017”, em 
análise desde outubro pela Eletrobras, foi aprovado (sem consequências para a PLR). 

*III  O Conselheiro Eleito solicitou, para as próximas reuniões, indicadores de desempe-
nho mais detalhados e novo item de controle referente a acidentes de trabalho. 

 

ASSUNTOS EM DESTAQUE NA REUNIÃO 
 

1- O desempenho do nosso sistema elétrico foi bem melhor no mês de de-
zembro, com 11 (85%) perturbações sem corte de carga e 2 (15%) com corte de 
carga (ambos devidos a causas externas, envolvendo cargas inferiores a 50MW). Os 
resultados acumulados de 2013 foram de 235 (65%) perturbações sem corte de 
carga e 127 (35%) com corte de carga, bem melhor que em 2012, com 277(68%) e 
131 (32%), respectivamente. Das 127 perturbações com corte de carga, 92 (72%) 
foram de responsabilidade de outros agentes e 35 (28%) foram de responsabilidade 
da Eletronorte, contra 57 (44%) e 74 (56%), respectivamente, de 2012. 

2- A Parcela Variável mantém-se subindo, chegando a 2,86, mas dentro da meta da 
Eletrobras (máximo 4,00) e da meta estabelecida pela própria Eletronorte (3,25). 

3- O Índice de Robustez fechou o ano em 94,7 com o expurgo de agentes externos. 

4- Os Índices de Sustentabilidade (financeira, ambiental, social) fecharam o ano 
todos acima das metas estabelecidas. 

5- O BISE (Boletim de Interrupção de Suprimento de Energia) fechou em 6 para a 
Eletronorte, enquanto que para o Sistema Interligado Nacional foi de 61. Em 2012, 
esses números foram 21 e 92, respectivamente. 

6- A Eletronorte está com 44 empreendimentos de expansão de seu sistema de 
transmissão de energia, 39 em execução e 5 aguardando autorização da Aneel. A 
média de atraso para obras do sistema interligado subiu para 4 meses. Dos empre-
endimentos corporativos, 4 estão adiantados, 5 estão no prazo e 19 estão atrasados. 

7- O Contrato de Metas de Desempenho Empresarial – CMDE para o Ciclo 2013-
2017 sofreu alterações no indicador PMSO/ROL, aumentando em 2013 e 2014, mas 
diminuindo em 2015 a 2017, começando em 45,3% em 2013 e chegando a 40,3% em 
2017, retratando o efeito do PID – Programa de Incentivo ao Desligamento. 

8- O Conselheiro Eleito solicitou, para as próximas reuniões, maior detalhamento 
dos indicadores de desempenho do sistema elétrico, apresentando a média 
mensal dos últimos 12 meses para as perturbações com e sem corte de energia, bem 
como os valores máximo e mínimo do período. Solicitou também um novo item de 
controle referente a acidentes de trabalho, com a quantidade acumulada de 
acidentes, bem como a média dos últimos 12 meses (fatais, com afastamento, sem 
afastamento do trabalho), tanto para os trabalhadores do quadro da empresa quanto 
para os terceirizados. Ressaltou que as empresas que apresentam melhores 
resultados de desempenho do sistema são as que mais acumulam acidentes de 
trabalho, o que é uma contradição. É importante que a Eletronorte monitore isso. 


