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"Pode haver momentos em
que somos impotentes para
evitar a injustiça, mas nunca
deve haver um momento em
que deixemos de protestar."

SENERGISUL - HÁ 78 ANOS AO LADO DA CATEGORIA ELETRICITÁRIA!

CEEE X CEEEPREV MIGRADO

A Diretoria.

Eletricitários, participamos de uma reunião na Fundação ELETROCEEE, onde nos foi relatado pelo
presidente, Sr. Rodrigo Sisnandes, as providências jurídicas que a instituição está tomando, na defesa dos
eletricitários que migraram do Plano Único para o CEEEPrev.

Foi explanado em que momento essa migração ocorreu.  Os motivos que levaram a diretoria da CEEE
e da Fundação, numa parceria, promover uma campanha na classe eletricitária, inclusive com recurso
financeiro, a fim de resolver um problema da CEEE, maior beneficiada com o episódio, ou seja, um
presente de mãe para f ilho. Nenhuma novidade. Ignorando as consequências futuras para os
trabalhadores/beneficiários. Basta um olhar cuidadoso, que se percebe claramente, a alternância de
alguns, que ora estavam na gestão CEEE, ora na gestão Fundação; fato que nos deixa à vontade para
deduzir atuações em benefício próprio e de grupos.

Na atualidade, os discursos liberais estão focados na capacitação, no cumprimento de legislação,
na segurança e busca do ato correto, de números e gráficos, mi-mi-mi, essa é a grande verdade, pessoas
que repetem tanto a lógica que acabam convencidos. Mas a classe trabalhadora também lê, analisa e sabe
perfeitamente que na prática, o que é determinante é quem tem maior recurso financeiro aliado ao poder
político, o resto é só mi-mi-mi. Somos golpeados diariamente nos nossos direitos por estas duas
condicionantes, dinheiro e influência política.  É de conhecimento da maioria da população que nem o
judiciário escapou.

Precisamos acreditar e pensar de forma positiva que o judiciário julgue a favor dos beneficiários.
Seria muito cruel, que sofressem as conseqüências por uma atitude que foram induzidos a tomar, sem
sequer conhecerem a verdade. Estavam, na verdade, “aliviando” o caixa da empresa.  Deixando claro, nada
contra participar/colaborar, desde que o trabalhador estivesse ciente da realidade, e não como foi, onde
90% não sabia o verdadeiro motivo.

A diretoria do Senergisul sempre esteve no mesmo lado, na defesa do colega eletricitário, e
continuaremos assim, contrários a quem trabalha para beneficiar instituições, esquecendo a importância
dos trabalhadores que são a razão da existência da mesma.

Nossa preocupação é também com os colegas do Plano Único; os tão alardeados bilhões que estão
na ELETROCEEE, não caíram do céu; são recursos dos beneficiários; ninguém  fez milagre; é obrigação de
quem lá está; trabalhar para garantir a melhor rentabilidade; são remunerados, além de parte interessada;
longe de ser um favor; escolheram, brigaram para estar na Fundação CEEE. Lamentamos que no passado,
quando construíram uma maneira de “arrumar” o benefício dos migrados, “esqueceram” dos colegas do
Plano Único. Não conseguiram agir sem isenção, ao contrário, alguns não conseguem esconder a
satisfação de ver os colegas pagarem três contribuições extraordinárias. É do jogo; cada um oferece o que
tem.

Da diretoria da CEEE não podemos esperar nada diferente; quando convém, assina contratos para
se beneficiar e depois afirma que foi prejudicada.

A maior beneficiada com o Plano CEEEPrev Migrado foi a CEEE. A justiça haverá de manter o direito
dos beneficiários.


