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                         Thimer

"Errei ao persistir, mas
acertei ao errar. Ao menos

tentei... desistir jamais."

SENERGISUL - HÁ 77 ANOS AO LADO DA CATEGORIA ELETRICITÁRIA!

 A Diretoria.

FUNDAÇÃO CEEE: O ALVO DA VEZ

Eletricitários, o governo não desiste de atacar os trabalhadores, mesmo
estando na reta final da sua gestão.

Pasmem, agora sobrou para a Fundação CEEE! A proposta é para trocar o nome,
o endereço e para enredar o assunto, também propõem a redução de um diretor e
exclusão de suplentes para os Conselhos. Por que não propor a possibilidade de
haver, no máximo, uma reeleição para o cargo de Diretor? Por que não a redução
dos vultuosos salários da diretoria? Afinal, a proposta não é para melhorar a
performance econômica?

A proposta da alteração do nome da Fundação CEEE é para “descolar da CEEE”,
ou seja, para “apagar a história”. Lamentável! Com este nome, esta marca, nos
tornamos o maior fundo de pensão do RS. Será mesmo que de uma hora para outra o
nome “CEEE” representa um risco? Ou teriam outros “interesses” por trás? Quem sabe
para agradar possíveis compradores, ou desobrigá-los de compromissos já
constituídos? No passado, garantimos compromissos na venda dos 2/3 justamente por
ser a Fundação dos eletricitários.

É bom lembrar, que a Fundação foi criada para e pelos eletricitários da CEEE
que participaram significativamente ao longo dos últimos 40 anos.

Recentemente, outras empresas vieram somar, mas é inegável que a quase
totalidade de investimentos foram e são dos participantes do Plano Único, os
migrados para o CEEE Prev e os participantes oriundos da CEEE, os sub-rogados para
AES SUL (RGE SUL), RGE e CGTEE. Como está na moda negar/esquecer as origens,
lamentamos e nos entristecemos que esse comportamento tenha chegado à diretoria
da nossa Fundação.

Muito do que está acontecendo tem relação com a falta de conhecimento, de
interesse, da omissão dos participantes que são sim os legítimos donos da
ELETROCEEE. Chegamos ao ponto de hoje na representação da governança, um número
expressivo de participantes não ser representado. Avaliações equivocadas, ódio
(um sentimento tão em moda), nos colocam diariamente em áreas de risco. Nem sempre,
o ato de votar nos garante ter feito a melhor escolha. Entendemos que neste momento
de incertezas, é sim muito arriscado estas alterações.

Qual é o motivo de tanta pressa? Nenhum eletricitário se considera derrotado
na luta pela manutenção da CEEE Pública. Nós da diretoria do Senergisul continuamos
lutando e defendendo a viabilidade da CEEE Pública e nada nem ninguém vai nos tirar
o foco.

Esperamos que TODAS(OS) aquelas(es) que lá estão eleitos façam jus ao voto
de confiança que receberam e se posicionem contrários. Aos indicados cabe uma
reflexão, afinal o futuro de vocês também está em jogo. Não se trata de um “negócio”,
a Fundação é sim um braço da CEEE, gostem ou não. Aqueles que se sentem incomodados,
desconfortáveis com a presença do Grupo CEEE, por favor são livres para procurarem
outros caminhos.

Acreditamos que a Diretoria da Fundação escolheu um mau momento para tantas
modificações. Independente do argumento que quiser usar: marketing, comercial,
técnico … o cenário político não é adequado.

A NOSSA UNIDADE GARANTIRÁ O NOSSO FUTURO.
RESISTÊNCIA É A PALAVRA DE ORDEM.


