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Neste momento conturbado, em que as notícias preenchem o tempo com operações da Polícia Federal,
Ministério Público, Impeachment, Golpe, Lava-Jato, Delação Premiada, Empreiteiras e tantos outros escândalos,
acabamos nos acostumando com este cenário cinzento do País e não nos damos conta de ações que são tomadas,
às vezes quase ao nível do nosso nariz.

Eis que a atual Diretoria da Fundação CEEE, com a concordância da maioria do Conselho Deliberativo,
aprovou um Regulamento Eleitoral  que poderia ter o seguinte título:

“GOLPE ELEITORAL 2016 – A HISTÓRIA SE REPETE”

Senão vejamos: As eleições na Fundação CEEE, para renovação de seus Conselheiros Deliberativos,
Fiscais e respectivos Suplentes, além de um Diretor, ocorre de dois em dois anos. Na média, 50% dos cerca de
15.000 participantes e assistidos aptos a votar, participam votando nas eleições.

Em 2014, o Conselho Deliberativo aprovou com o voto de qualidade do seu Presidente, um FORMULISMO
Eleitoral digno de deixar  ruborizados até os cartolas da CBF.

Pois agora em 2016, a história se repete. A Diretoria da Fundação CEEE propõe votação somente por
internet e telefone. Casualmente e “sem interesse nenhum”, o atual Diretor eleito pelos participantes, que fez maior
votação na modalidade internet/telefone nas eleições de 2014, sequer se manifesta em favor da participação
daqueles que sempre votaram e desejam votar “por envelope”.

Por outo lado, o Conselho Deliberativo aprovou por 4X2, ou seja, com o voto do Conselheiro eleito pelos
participantes em 2014, eleição apenas por internet e telefone. Casualmente também, e “sem interesse nenhum”,
esse conselheiro eleito em 2014, fez maior votação na modalidade internet/telefone; Casualidade e coincidência
à posição de ambos?

O FORMULISMO funciona assim:

Ø Você vota em um candidato e elege 4 (quatro).
Isso mesmo. Em 2014, haviam 4 (quatro) vagas para o Conselho Deliberativo da Fundação CEEE, sendo

2 (duas) para Titular e 2 (duas) para suplente, no entanto, o FORMULISMO obrigou você a votar em apenas um
candidato.

     Mesmo que você quisesse, não poderia votar no 2º candidato da sua preferência, de sorte que então, você
votou em apenas um nome para o Conselho Deliberativo  e elegeu 4 (quatro) conselheiros, ou seja, 2 (dois) titulares
e 2 (dois) suplentes.

Ø Reduz ao máximo o nº de votantes.

O objetivo é esse mesmo, reduzir ao máximo o número de votantes, utilizando para  isso a votação somente
pela Internet e Telefone, desprezando desta forma, os participantes que sempre votaram através de cédulas onde
poderiam escolher seus candidatos e postando os envelopes  nos Correios.

Ø A origem do FORMULISMO:

O FORMULISMO é um sistema habilmente desenvolvido pelos estudiosos da corrente Democracia
Socialista (DS), do PT - Partido dos Trabalhadores.

Esse  sistema só não teve total êxito, por intervenção da justiça, que determinou  a manutenção  da opção
de voto por correspondência, também para a eleição de 2014.

(Ditado Popular)

O GOLPE

SEGUE  



SENERGISUL MOBILIZADO EM DEFESA DAS EMPRESAS PÚBLICAS

CONTRIBUIÇÕES  FUNDAÇÃO CEEE: DESABAFO

GRUPO CEEE: ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2016/2017

Resultado das Eleições de 2014:

Ø Votos válidos por internet/telefone - 3.153

Ø Votos válidos por correspondência - 3.662 (maioria).

Se as eleições tivessem sido realizadas somente levando em conta a vontade dos FORMULISTAS, ou seja,
votação somente pela internet e telefone, apenas 21,02% dos participantes aptos a votar teriam participado das
eleições.

Entretanto, considerando que a justiça concedeu aos participantes a possibilidade de continuar votando
“por envelope”,a participação nas eleições da Fundação em 2014 foi ampliada de 21,02% para 43,43%,
dos participantes aptos a votar.

É muito fácil, concluir a intenção dos FORMULISTAS:

    •   Barrar os cerca de 4.000 participantes que votam por correspondência (pois não possuem acesso a
internet) e cujo perfil em sua maioria, são:

o Pensionistas;

o Ex-autárquicos e

o Aposentados principalmente do Plano Único CEEE.

Desta forma, dificultando a participação desse público nas eleições da Fundação, fica bem mais confortável
aprovar as Contribuições Extraordinárias que estão sendo impostas aos participantes e justificar a incompetência
na escolha dos investimentos o que inclusive, causa prejuízo nas cotas do CEEEPREV.

Para colocar a cereja no bolo com imagem de Maquiavel, nada melhor que um bom atraso na aprovação do
Regulamento e Cronograma Eleitoral, levando as inscrições dos candidatos lá para o mês de Maio.

Tudo isso com a clara intenção de “apertar” os prazos a fim de evitar a votação por correspondência,
reduzindo o número de votantes.

Para finalizar:

Quando não há honestidade de propósitos,

as máscaras facilmente caem.

JORGE EDUARDO SARAIVA BASTOS
Presidente do SENERGISUL

SENERGISUL - HÁ 75 ANOS AO LADO DO ELETRICITÁRIO GAÚCHO!

NOSSA FORÇA É A NOSSA UNIÃO!


