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      Autor desconhecido

"Há sempre novas oportunidades
de triunfar para aqueles que
nunca desistem de batalhar!"

    A Diretoria.

PPR 2017 - GRUPO CEEE
ESCLARECIMENTOS PARA OS ELETRICITÁRIOS REPRESENTADOS PELO SENERGISUL

Conforme divulgado no Boletim de 07 de janeiro de 2019, o Senergisul ACEITOU a proposta da
CEEE para o PPR em 16 de maio de 2018, de acordo com o ofício SENERGISUL/2014-2018/438.
Logo, não é verdade que o Senergisul rejeitou a proposta.

O Sindicato fez o correto, tendo em vista que passou mais de um ano sem que o Grupo CEEE se
manifestasse a respeito do pagamento do PPR 2017; o Sindicato ajuizou processo, o que provocou uma
proposta por parte da Empresa. Imediatamente, respondemos que a proposta deveria ser
encaminhada aos autos para que pudesse ser deliberada, fórum legal para discussão.

A Diretoria da CEEE está no seu papel; gerar tumulto e desconforto; colocar os trabalhadores
contra o Sindicato. Aos “puxa-sacos” de sempre, cabe a triste e melancólica  tarefa de colaborar com
os gestores, afinal precisam continuar nos cargos e estão mais preocupados em agradar do que
defender a CEEE Pública e o direito dos colegas.

Muitas vezes, a proximidade com “o poder” faz essas coisas, quando na realidade a força e o poder
estão nas mãos dos trabalhadores. Alguns colegas perdem a oportunidade quando estão próximos à
gestão, de mostrarem a importância da empresa, a qualificação e o empenho dos colegas no exercício
da profissão.

A Diretoria da CEEE tomou uma decisão sabendo que a mesma traria descontentamento, e os
menos informados sairiam divulgando que a “responsabilidade é do Senergisul”.

Vejamos, o Senergisul respondeu para a CEEE em 16 de maio de 2018, esperamos até novembro
de 2018 por uma reunião pra tratar da forma de pagamento e definição para usufruir as folgas; somente
após esgotadas todas as tentativas de resolver administrativamente é que ajuizamos a ação.

Ganhamos o PPR, mesmo alguns duvidando. Aos que não acreditam em nada, quando receberem,
sugerimos que façam doações; tem muita gente precisando. Reafirmamos, é uma minoria que "joga"
sempre contra e acaba “trabalhando” para a gestão/governo, tumultuando ao invés de esclarecer os
fatos, mas a verdade sempre aparece.

Aos que ficam atribuindo ao Senergisul a responsabilidade pelo não recebimento do PPR no final
do mês, aguardem uma manifestação de agradecimento por parte da Diretoria do Grupo CEEE, pela
dedicação e empenho com a atual gestão.

PARABÉNS aos colegas que acreditam no Senergisul, e que são a maioria, pois entenderam e
continuam tendo a consciência de quem está ao lado dos eletricitários.

SENERGISUL - HÁ 78 ANOS AO LADO DA CATEGORIA ELETRICITÁRIA!


