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"Sonhos determinam o que
você quer. Ação determina o
que você conquista."

SENERGISUL - HÁ 77 ANOS AO LADO DA CATEGORIA ELETRICITÁRIA!

ANA MARIA SPADARI
Presidente do SENERGISUL

VITÓRIA DOS ELETRICITÁRIOS! QUEM GANHA É A SOCIEDADE GAÚCHA!

Parabéns aos colegas que sempre acreditaram que, através
da luta, conseguiríamos manter a CEEE Pública,  prestando um
bom serviço, com a menor tarifa.

O SENERGISUL não mediu esforços para garantir  a presença
de todos os colegas que se disponibilizaram a fazer o
enfrentamento na Assembleia Legislativa.

Uma batalha importante foi vencida, mas este Governo não
vai desistir, precisamos ficar atentos.

O SENERGISUL, através do jurídico, está  acompanhando as
declarações do Governo, caso se confirme  ação judicial no      sentido
de solicitar a realização de plebiscito, contestaremos
judicialmente.

Temos certeza que a Assembleia Legislativa também vai
agir; as bancadas de oposição, que vêm atuando e garantindo as
Empresas Públicas, não vão silenciar.

O Governo tem sido  agressivo e desleal com  o  Parlamento
Gaúcho, não respeitando posições, denegrindo a imagem dos
deputados; um ataque frontal  à democracia, à legitimidade dos
poderes.

A  unidade da Categoria Eletricitária tem garantido  a
sobrevivência da CEEE Pública. Estamos superando todos os
obstáculos; vamos continuar unidos contra tudo e todos que
trabalham contra nós. Resistência e sabedoria vão garantir nossa
existência, atendendo  cada  vez melhor os nossos  consumidores.

Nosso agradecimento às deputadas e deputados que
honraram os votos recebidos, e  atuaram em defesa  do  Estado,
da soberania, da  independência do Povo Gaúcho. Somos gratos,
não esqueceremos.

     "No momento que vivemos precisamos dar um passo a
frente.

Tenho andado e conversado muito com a nossa
categoria. Categoria que se tornou símbolo de valentia,
coragem e resistência. É referência a muitos
trabalhadores e trabalhadoras.

É para esse povo guerreiro que quero me dirigir.
Estamos sofrendo ataques contínuos nos últimos

quatro anos... todos nós  e nossas famílias temos sido
atingidos ...

Pois é nesse contexto que machuca ouvir algumas
afirmações, vindas de nós, formadores de opinião!!

1) Eu não gosto de política: aos que pensam assim
devemos esclarecer que, se hoje, amargando 29 meses de
atraso salarial é  graça as pessoas “Que não gostam de
política”! Com certeza não se interessou em pesquisar a
vida pública do candidato que se apresentava como o bom
moço, sem partido (viu como dialogou com tua fala) e que
queria abraçar o Rio Grande! Esse senhor não apresentava
projeto nenhum ( Até porque se dissesse não se elegeria)
e ninguém ficou sabendo que, enquanto prefeito de Caxias,
deixou os médicos 8 meses em greve, sem sequer recebê-
los! Isso que deles dependia a saúde da população.

Eduardo Leite: rei da terceirização. Terceirizou
o que pode enquanto prefeito de Pelotas! Lembram da nossa
luta contra a terceirização? Se ele for governador, mais
4 anos de intenso ataque contra nós! Nessa semana já se
posicionou a favor da privatização de nossas estatais.
SULGAS é  superavitária.  Se há problemas econômicos
(o que não acredito) por que vender o que dá lucro? Assim
como o BANRISUL, a CEEE e CRM que são estratégicas por
serem a matriz energética do nosso estado??? Nossa
decisão de outubro pode nos levar ao inferno astral.

2) Eu não voto em partido, voto em pessoas: quando
reduziram nosso RPG de 40 salários mínimos para 10, fui
falar com deputadas do PSDB e PP para votarem contra. A
fala das duas foram a mesma: gostaríamos de votar contra,
mas o partido fechou questão. Portanto temos que
acompanhar o voto favorável definido pelo Partido.
Perceberam??? Nem se for teu irmão, o partido fechando
questão tem que votar conforme o partido quiser. Como no
Brasil não temos candidatura avulsa, você NUNCA votará
na pessoa e sim no partido. Por isso é importante
pesquisar como votaram OS PARTIDOS no Congresso, na
Assembleia e nas câmaras em relação a matérias que nos
tiraram direitos! É só acessar o site desses órgãos e
pesquisar! Isso pode tornar os próximos 4 anos mais leves!

3) Por fim a última fala que me deixa arrepiada:
vou anular o voto ou votar em branco!!!! É a fala de total
descompromisso com o futuro nosso, do estado e da nação!!!
Independente de quantos votos tiverem, o congresso, as
assembleias, as câmaras, a presidência, o governador e
o prefeito serão eleitos. Fazer isso é entregar aos de
família mais numerosa, os que comprarem mais votos, etc,
etc, etc... E aos que assim agirem sobrará apenas a
vergonha de não lutar para mudar nada, é assumirmos a
vestimenta de carneiro que vai ao sacrifício sem
gritar... mas o pior de tudo é negar a nossa profissão
de educadores. Quem educa para a covardia não é educador,
é  algoz!!!

Vamos refletir. Por nossas mãos passa a mudança.
Eduardo Leite, Heinze é a continuidade deste nefasto
projeto que atingiu o RS."
         Helenir Schürer - Presidente do CPERS Sindicato


