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  Desconhecido

"NÃO HÁ VITÓRIA SEM BATALHA, E

QUANTO MAIOR FOR O OBJETIVO,

MAIOR SERÃO OS OBSTÁCULOS A

SEREM SUPERADOS."

ACT GRUPO CEEE 2021/2022
MEDIAÇÃO TRT 4

PRIVATIZAÇÃO  E  A  FUNDAÇÃO  CEEE

Qual será, o motivo que tem a diretoria da CEEE, para levar a categoria para greve?
O que está por trás disso?
Será que é somente mostrar força, poder? Vaidades? Ou interesses obscuros?
As pessoas colocadas pelo governador, na direção da CEEE, na tentativa de agradar,

fortalecer seus currículos, erraram na medida. Ao escutá-los é tão deprimente, chega a
causar tristeza. Eles narrando a incompetência deles, é surreal. Nunca alguém, de sã
consciência, falaria tão mal de si mesmo, da sua inaptidão como gestor, a não ser que tenha
alguma coisa muito maior por trás disso. A empresa chegou num ponto crítico, por
decisões dos gestores. Sucatear  é a meta,  colocar a sociedade contra os trabalhadores, para
fortalecer seu objetivo. Quanto mais problemas, melhor para os diretores. Na realidade,
sentem prazer em fazer maldades. Ocupam cargos por indicações políticas, onde não é
fundamental competência, conhecimento técnico, capacidade, experiência de gestão.
Se contrata pessoas para acabar com as empresas. Evidente que eles, por recalque,
frustração, inveja talvez, sentimentos nada dignos, a primeira coisa que fazem é atacar
violentamente os trabalhadores que são concursados, com conhecimento. Afinal de
contas, eles é que detém as habilidades e experiência no desempenho da função.

Não bastasse o deserviço, nada nobre, a direção conta com a concordância de órgãos,
do governo.  As atitudes que tomam, trarão um prejuízo financeiro enorme, para os grupos
que pretendem comprar a CEEE. São atos que contrariam a legislação, causando enormes
passivos trabalhistas. Nós, mais uma vez, avisamos.  Todas as ações que foram ajuizadas,
os gestores sempre foram avisados, que refletissem antes, pois trariam graves consequências.
Nunca levam em conta, o prejuízo. A sociedade pagará a conta.  Nosso alerta é: o
governador  tem conhecimento de que pode enfrentar uma greve, nas vésperas do leilão?
Os grupos interessados na compra da CEEE estão sabendo que vão pagar uma conta com
essa proporção? Ou estão pensando que vão comprar lebre e vão levar um gatinho?

Que diferença faz para CEEE prorrogar por 30 dias o Acordo atual?
Você sabia,  que no edital de venda,  consta o gasto de pessoal PMSSO com o valor

da folha atual? Qual o real motivo para essa falsa “economia”, que tira em plena
pandemia o Plano de Saúde, o Vale Alimentação, entre tantas outras? Certamente, não
é isso que vai alterar  a situação econômica atual do Grupo CEEE, criada pelas más gestões.

Os eletricitários da CEEE nada valem para os atuais gestores.  Triste mesmo chegar
a essa situação. Falta de respeito e tratamento digno aos eletricitários, é o mínimo que
se espera. Mantivemos, durante toda pandemia, o atendimento essencial à sociedade.
Trabalhamos arriscando a nossa vida e a da nossa família.

  A Diretoria.


