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Mais SUPERintendente Do Que Nunca
Era só o que faltava! O Presidente da Eletrobras, conservador e privatista Jose da Costa,
está apoiando as mazelas e posições ditatoriais do indivíduo Sr. Luiz Augusto, figura que
manda mais na empresa, sem respeitar o espaço ou opinião de alguns diretores, se
achando o “dono” da Eletrobras. Senhores, nem na famigerada época do regime militar
vimos algo igual.
Pasmem! Como se não fosse pouco sua postura de humilhar e assediar os empregados,
agora o mesmo decide ser porta voz da empresa, no que diz respeito às negociações
trabalhistas. Este Senhor, na última sexta-feira convocou os gerentes da Presidência e,
orientou-lhes a passar as seguintes informações para seus subordinados: “a holding do
Sistema Eletrobras oferecerá somente o IPCA 6,51% aos trabalhadores. Em caso de
greve descontará os dias parados. Ainda, segundo o mesmo, a empresa garantirá a
entrada daqueles que quiserem trabalhar”.
Lamentavelmente, tal postura autoritária deste Senhor vai de encontro no que foi tratado
entre a direção da holding e o Coletivo Nacional dos Eletricitários – CNE, ou seja, a
reabertura das negociações, visando sair do impasse, abrindo caminhos para encontrar
uma proposta alternativa, que contemplem as reivindicações dos empregados do
Sistema.
Assim, se o “SUPERintendente” tomou esse tipo de atitude foi com o apoio da empresa,
já que ocupa cargo de confiança e, é ligado diretamente ao Presidente da Eletrobras.
Companheiros, esse tipo de postura é inaceitável e não condiz com a forma democrática
de relação capital x trabalho que construímos ao longo do governo popular do exPresidente LULA. Precisamos demonstrar nossa indignação com essa situação!
Portanto, convocamos todos os empregados para participarem hoje às 12h30min, em
frente ao H. Stoltz, de um ato de repúdio a essa postura autoritária desse
SUPERintendente.
Lembramos, ainda, que a Eletrobras realizará amanhã uma festa de comemoração aos
seus 49 anos. Perguntamos: comemorar o quê?
 Um acordo justo que ainda não aconteceu?
 Nossa PLR que ainda não foi paga?
 Os cargos de gerência e assessores que não beneficiam os empregados da casa?

Sem clima para festas, precisamos decidir se participaremos ou não
dessa! Venha ao ato e vote!
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