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Hipocrisia Tem Limite!
Por não ter o que falar, a direção da Eletrobras distribuiu hoje um comunicado eletrônico
aos empregados, que não coloca qualquer contribuição ou resposta à Pauta Nacional de
negociação encaminhada pelas entidades sindicais.
A hipocrisia é tanta, que a empresa menciona que vem fazendo enorme esforço, a fim de
proporcionar condições de trabalho através da concessão de aumentos salariais acima da
inflação.
Ora companheiros, de fato aconteceram nos últimos 8 anos aumentos acima da inflação,
para compensar parte do arrocho vivido nos governos neoliberais. Vale registrar que
essas conquistas são frutos da luta e do trabalho de cada empregado e dos sindicatos
dentro das empresas do Sistema Eletrobras.
Outra questão anunciada pela empresa foi a aplicação do PCR, que segundo ela teria
criado um alto custo na folha de pagamento. Novamente, a empresa manipula os seus
dados gerenciais à medida que não considerou o congelamento da curva de maturação
salarial quando comparado com empresas da mesma importância estratégica e do
mesmo porte.
Essa preocupação com a elevação dos gastos com os salários dos trabalhadores do
Sistema Eletrobras, não é apresentado com a mesma veemência quando comparado com
generosos reajustes de contratos com empreiteiras, com iluminados e com verbas de
patrocínio esportivos e culturais.
Também não mostra preocupação com os custos crescentes, do seu quadro também
crescente, de assessores/assistentes vindos de todo canto através de injunções políticas,
muitos amparados no artigo 37 da Constituição Federal.
Senhor Presidente e Diretores, melhorar salários e condições de trabalho é considerado
pelos especialistas em administração, seja pública ou privada, como um investimento.
Entretanto, causa espanto a implementação, por parte da empresa, de PDVEs anteriores
que no dia seguinte permitiram a recontratação de alguns "profissionais", amigos do rei,
para continuarem praticamente em suas atividades de origem, ganhando polpudas
remunerações. O que diria o Ministério Público sobre essa questão?
A direção da Eletrobras deveria gastar suas energias construindo alternativas para
solucionar o impasse das negociações do ACT Nacional, ao invés de ficar jogando
conversa fora.
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