
 Tão logo o Eng.º Djalma Berger  
assumiu a presidência, a INTERSINDICAL foi 
recebida em audiência e na pauta, entre 
outros assuntos, estava a gestão com TRANS-
PARÊNCIA. Foi então solicitado ao novo man-
datário da Eletrosul que inaugurasse uma 
nova fase e passasse a se comunicar com os 
empregados no sentido de mostrar a real 
situação da empresa. Por exemplo, a situação 
das SPE’s, até hoje uma caixa preta. A prática 
das últimas gestões foi só transmitir coisas 
boas, mesmo que estivessem ocorrendo 
di�culdades com alguns projetos.
 Dias atrás a diretoria reuniu todo o 
corpo gerencial para tratar da situação �nan-
ceira da Empresa, investimentos, privatização 
(venda de ativos) e planejamento estratégico. Segundo informações extrao�ciais, pela primeira vez 
a mensagem a ser transmitida não tinha sido antes combinada. Teve diretor que se apresentou todo 
faceiro. Outros nem tanto. Mas o presidente foi quem despertou a atenção dos gerentes quando 
declarou que pediu informações a assessores das demais diretorias e não tinha sido atendido. Pelo 
que se sabe não é seu estilo assumir cargo e ser �gura decorativa. Parece que queria conhecer 
melhor como funcionam as SPE’s. Quem são os empregados a�lhados de diretores que estão em 
mais de um conselho, quanto recebem, se estão de fato defendendo os interesses da empresa, etc... 
A prática de negar informações não é nova. Um outro presidente, Roberval Piloto, confessava que 
sempre quis conhecer a  fábrica de fazer horas extras da empresa, em especial nas áreas descentra -
lizadas, e jamais obteve êxito. O atual presidente se tiver sucesso no pleito vai entender porque 
recentemente foi empossado um novo diretor de uma das SPE’s com remuneração absurda em 
torno de R$ 35.000,00. Também vai constatar que tem diretor que de empregado virou dono da Ele- 
trosul e participa em vários conselhos de SPE’s, chegando a ter remuneração acima dos R$ 70.000,00.
 Presidente, está mais do que na hora de, em nome da transparência solicitada pela 
INTERSINDICAL, chamar os empregados e falar a verdade. O que é bom, o ruim e o indecente, se 
houver. Assim, estará de fato inaugurando uma nova era e os colaboradores �carão gratos.
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FILIE-SE AO SINDICATO DE SUA CATEGORIA

Diagramação: Acerte Propaganda

INTERSINDICAL NA REPRESENTAÇÃO LEGAL DAS SUAS
CATEGORIAS E NA DEFESA DE TODOS OS EMPREGADOS DA ELETROSUL

EM NOME DA TRANSPARÊNCIA


