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SENGE DESAGRAVA OS ENGENHEIROS DA CELESC
Em ato público realizado no hall da sede da Celesc no dia 10 de novembro, o Senge-SC promoveu sessão de desagravo público a todos os engenheiros, baseado nos postulados éticos contidos no código de ética da profissão, ante as agressões à ética profissional cometida pelo engenheiro Cleverson Siewert, presidente da empresa. Compareceram o presidente do Senge, Fábio
Ritzmann, o vice Carlos Abraham e o assessor jurídico Irineu Ramos Filho.
Abraham e Fábio relataram a frustrante tentativa de conversa que tiveram na sala da presidência no dia 6, sexta-feira, com o presidente da Celesc, Cleverson Siewert, presidente do Conselho Administrativo, Pedro Bittencourt, com os diretores Nelson Santiago e James Giacomazzi,
acompanhados do colega Carlos Eduardo Marcussi a convite da diretoria, tendo em vista o pedido
de pauta da reunião do Conselho. Acreditava-se que seria encontrada alguma abertura desses
dirigentes, porém, todos se recusaram a buscar uma saída para o imbróglio da PLR 2015, criado por
eles próprios, alegando que ao repor o valor financeiro retirado do Senge, os outros reclamariam
do montante negociado. Ora, e o nosso montante que nos foi abocanhado e com o qual não se
preocupam?
Pedro Bittencourt comprometeu-se a levar para o Conselho a PLR 2016 em uma forma de
distribuição 50/50 para todos, o presidente Cleverson afirmou precisar de “tempo” para estabelecer nova formatação da PLR. Alertamos que no processo da PLR 2014, o presidente também havia
se comprometido conosco com a PLR 2015, e que se viu foi essa total perda de confiança estabelecida por ele.
“A profissão do engenheiro é um bem social da humanidade e o profissional é o agente
capaz de exercê-la, tendo como objetivos maiores a preservação e o desenvolvimento harmônico
do ser humano, de seu ambiente e de seus valores ( Art. 8º , I, do código de ética do Engenheiro ).”
“A profissão do engenheiro deve ser praticada através do relacionamento honesto, justo e com
espírito progressista dos profissionais para com os gestores, ordenadores, destinatários, beneficiários e colaboradores de seus serviços, com igualdade de tratamento entre os profissionais e com
lealdade na competição (Art 8º, V, do código de ética do Engenheiro ).”
“Os postulantes éticos vedam aos engenheiros gestores exercer pressão psicológica ou
assédio moral sob os colaboradores (Art 10º, g, do código de ética do Engenheiro ).”
Merece nossa inteira censura o comportamento aleatório, desleal, de má-fé e antiético da
Celesc, sob no comando do engenheiro Cleverson Siewert, que reverteu inesperada e sorrateiramente as negociações já regularmente concluídas depois de criar nos profissionais legítima expectativa de celebração do Acordo Coletivo específico para disciplinar a PLR 2015.
Em face desses motivos, por este ato, o Senge-SC desagravou todos os engenheiros da
Celesc, por decorrência do progressivo processo de assédio moral que vem sofrendo.
FILIE-SE NO SENGE-SC

EM DEFESA DO PROFISSIONAL DA ENGENHARIA SEMPRE.
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