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Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras!
Informe 183/17

Gestão Wilson Pinto Junior deixa
Eletrobras fora do ISE Bovespa 2018
O “grande gestor”, badalado pelo mercado, Wilson Pinto Junior,
com sua administração anacrônica, entreguista e baseada nas
receitinhas requentadas da reengenharia dos anos 90, conseguiu
a proeza de excluir a Eletrobras do Índice de Sustentabilidade do
Bovespa.
Só para registrar, a Eletrobras sempre participou deste índice
e com excelentes resultados. Segundo o site CanalEnergia, a
Eletrobras desde 2005 apresentou rentabilidade de 185,01%.
Na décima terceira carteira do ISE que vai vigorar de 08/01/2018
à 04/01/2019, participarão as seguintes empresas do setor elétrico: AES Tietê, CPFL, Engie,
Celesc, Light, Cemig, EDP, Copel, AES Eletropaulo e Weg, a Eletrobras que ficará fora da edição.
Será que essa a exclusão também faz parte do Plano de Destruição dos Negócios e da Gestão da
Eletrobras do Senhor Pinto Junior e seus aliados?
Diferente dos gestores anteriores, o Senhor Pinto Junior possui um toque de Midas às avessas:
Onde ele toca a coisa desanda. Tocou nos números - eles estão desarranjados; tocou na gestão a Empresa está doente; tocou no banner - perdemos visibilidade no centro do Rio; tocou nas
relações sindicais - sobraram grosserias, assédios e discriminações aos colaboradores; tocou nos
negócios - a empresa está parada e os verbos reinantes são: vender, entregar, desinvestir,
diminuir e privatizar;
E, agora, apoiado nos números manipulados e tirados das prateleiras da consultoria Roland
Berger, velha amiga dos tempos da CPFL, pretende tocar nos processos operacionais das
empresas Eletrobras - o desastre está programado!
Nesta semana tivemos na intranet uma grande propaganda de venda dos "benefícios" e
"vantagens" do CSC - Centro de Serviços Compartilhados, cujo objetivo final, como todoS sabem,
é a demissão de trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Eletrobras, que aqui no Rio de Janeiro
pertencem à Eletrobras, Furnas, Eletronuclear e CEPEL. Esse CSC, que está sendo implantado com
o apoio da Roland Berger, além de outras impropriedades, fere acordos coletivos nacional e
específicos e normativos internos.
Fiquemos alerta, não sejamos inocentes úteis nesse processo de desconstrução!
A ELETROBRAS É MAIOR QUE OS SEUS DIRIGENTES E SÃO OS SEUS TRABALHADORES
E TRABALHADORAS QUE LHE DÃO VIDA!
Juntos somos sempre mais fortes!
ASSOCIE-SE A AEEL (clique aqui) OU AO SINDICATO DE CLASSE (links nas logos abaixo)
A Diretoria, em 27 de novembro de 2017.
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