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Prêmio Nacional de Gestão Pública (PQGF)

Regional de Transmissão da Eletronorte em
Mato Grosso é premiada com Faixa Ouro
Ano 2008
Faixa Ouro
Ano 2007
Faixa Prata
Ano 2006
Faixa Bronze
Ano 2005
Faixa Prata
Ano 2004
Faixa Bronze
Ano 2003
Faixa Prata
Parabéns aos trabalhadores da Regional
de Transmissão de Mato Grosso pela dedicação e pelo compromisso em garantir que o setor elétrico mato-grossense seja cada vez mais
eficiente em promover o desenvolvimento econômico e social da nossa terra.
Parabéns a estes trabalhadores que em
dezembro/2002 elegeram democraticamente
um de seus pares para gerenciar nossa Regional.
O desenvolvimento constante da CMT está
presente na consciência de cada trabalhador e
é comprovado pelo fato desta Regional ser premiada por seis anos consecutivos pelo Prêmio
Nacional de Gestão Pública (PQGF), fazendo-a
a mais premiada em toda a Eletronorte.
É por isto que o STIU-MT repudia veemen-

temente a forma discriminatória, arbitrária e antidemocrática pela qual o Eng. Paulo Cesar Nobuo Kojima foi destituído do cargo de Gerente
da Regional de Transmissão de Mato Grosso,
pelo fato de ter se abstido em votar na Assembléia Geral dos Trabalhadores, realizada em
21/07/2009. Essa conduta é própria do auge da
ditadura e contraria os princípios básicos deste
governo, eleito democraticamente pela maioria
do povo brasileiro.
Nada temos de pessoal contra o gerente designado pela Eletronorte para substituir o
Eng. Paulo Cesar Nobuo Kojima, mas sim pela
forma como foi conduzido ao cargo.
Queremos deixar claro que o STIU-MT
está trabalhando junto aos poderes executivo
e legislativo federal para que este ato antidemocrático seja corrigido, pois destituiu do cargo
a gerência mais premiada da Eletronorte, que
atingiu e superou metas, sobre a qual nunca
pesou qualquer questionamento quanto à probidade administrativa, ética e competência profissional.

“Errar é próprio do ser humano. Corrigir o erro é somente para sábios e humildes....”

Consulta aos trabalhadores da Eletronorte
- Regional de Transmissão de Mato Grosso Você concorda com a forma pela qual a Eletronorte destituiu o Eng. Paulo Cesar Nobuo Kojima do
cargo de Gerente da Regional de Transmissão de Mato Grosso?
( ) Sim

( ) Não

