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A insistência para a privatização de Empre-
sas Públicas como a CEEE, CRM e Sulgás, 
imposta pelo Governo do Estado, como 

medidas para adesão ao RRF – Regime de Re-
cuperação Fiscal do Estado, nos encaminhou, por 
inúmeras vezes, à frente da Assembleia Legislativa 
do RS.

Uma luta incessante, que iniciou ainda em 2016, 
perdurou por todo o ano de 2017 e culminou em 
junho de 2018, quando a proposta do Governo 
para levar a plebiscito a privatização, foi derrotada 
na Assembleia, uma vez que, por Lei, não haveria 
mais tempo de ser implementada. Nessa caminha-
da, contamos com o apoio de vários deputados, 
de diversas bancadas, incansáveis na defesa pela 
manutenção das Empresas Públicas, especialmen-
te a CEEE. 

A Categoria Eletricitária, mais do que nunca, pro-
vou que a união faz a diferença, conseguindo uma 
VITÓRIA histórica contra o Pacote do Governo do 
Rio Grande do Sul.
Saiba mais nas próximas páginas 2,3 e 4.

Colegas eletricitários,

É momento de prestarmos con-
tas do que foi realizado, de agra-
decermos a confiança, a parce-
ria. Assumimos o Senergisul em 
um momento delicado em 2014, 
quando nossa situação econômi-
ca estava muito fragilizada, oriun-
da de compromissos firmados an-
teriormente. Estamos cumprindo 
com os pagamentos e buscando 
o equilibrio. Temos certeza que fi-
zemos o possível dentro da nossa 
capacidade financeira. Realiza-
mos 28 Acordos Coletivos anuais, 
nenhum eletricitário ficou desam-
parado dentro da realidade que o 
país se encontra, do brutal ataque 
sofrido aos direitos e avanços afir-
mamos que foram bons acordos. 
O Senergisul conseguiu equili-
brar a correlação de forças entre 
o capital e o trabalho. O momento 
requer muita luta e participação, 
somente através do sindicato, o 
eletricitário vai manter e buscar 
novas conquistas. Precisamos 
ser criativos e participativos, nos-
sa unidade nos trouxe até aqui, 
se faz necessário novas práticas. 
Não existe milagre, receita pronta, 
é fundamental construirmos juntos 
novas alternativas, respeitando as 
diferentes opiniões, sabendo con-
vicer com harmonia. Não existe 
espaço para o ódio, nosso objetivo 
maior é a defesa do trabalhador!

DEFESA DA CEEE 
PÚBLICA



Nossa luta pela ma-
nutenção da CEEE
Pública começou 

cedo. Em 2015, obtivemos
apoio de Vereadores 
em diversos municípios
do Estado, inclusive 
Porto Alegre, o que se

estendeu até 2016 e 
2017, onde continuamos
recebendo o apoio das 
Câmaras no interior
do RS, promovendo Mo-
ções de apoio em Defesa 
das Empresas Públicas.

MOBILIZAÇÃO, ARTICULAÇÃO E AÇÃO

MOÇÕES PÚBLICAS

(Jornal Minuano de Bagé 19.2.2017)



SENERGISUL NA FRENTE

Através do 
D e p u t a -
do Fede-

ral Pompeo de 
Mattos, foi insta-
lada em 2015, a 
Frente Parlamen-
tar em Defesa da 
Renovação das 
Concessões das 

Empresas Públicas na Câmara 
Federal. Já em 2016, na Assem-
bleia Legislativa do RS, o Depu-
tado Ciro Simoni presidiu a insta-
lação da Frente Parlamentar no
Estado. O   SENERGISUL esteve 
presente e participativo em am-
bas ocasiões, sendo represen-
tado pela presidente Ana Maria 
e demais diretores do sindicato. 

INSTALAÇÃO FRENTE 
PARLAMENTAR FEDERAL E ESTADUAL

LINHA DE FRENTE CONTRA 
REFORMA TRABALHISTA

Os movimentos no mês de novembro começaram com o Abraço ao Tribunal Regional do 
Trabalho e culminaram com um ato na Esquina Democrática. O projeto de lei do Depu-
tado Rogério Marinho (PSDB/RN) precariza em mais de 200 dispositivos direitos como 

férias, 13º, hora extra, horas semanais, acordo coletivo, acesso à justiça 
trabalhista, dentre tantos outros direitos.

VIAGENS PATROCINADAS
Foram 18 viagens patrocinadas pelo sindicato onde di-
versos colegas viajaram de cidades do interior, como 
Passo Fundo, Pelotas, Salto do Jacuí, Santa Maria, 
Rio Grande, Bagé, Cruz Alta e litoral norte, para Porto 
Alegre com o objetivo de defender a CEEE pública.



EM DEFESA DOS TRABALHADORES

CAMISETAS

PROCESSOS COLETIVOS

O SENERGISUL foi um dos grandes responsáveis pela derrota do 
governo ao tentar aprovar o plebiscito na Assembleia Legislativa 

gaúcha para privatizar estatais. Um dos pontos fortes desta luta, so-
mada a forte mobilização, foi a parte visual nas galerias da Assem-
bleia que intimidaram os deputados governistas. Neste sentido, o 
nosso sindicato entrou em peso, se destacando dos demais, com a 
criação de camisetas defendendo a CEEE pública que foram utiliza-
das não só por eletricitários, como também pelos colegas de outras 

estatais que estavam a perigo.

- Integração do bônus alimentação à remuneração não possibilitando mais a mudança na decisão que 
reconheceu aos trabalhadores admitidos até 11/1993 a natureza salarial do bônus alimentação.
- Pagamento de horas extras e adicional noturno aos teleatendentes da CEEE;
- Pagamento de avanços no PCS da CGTEE;
- Pagamento adicional de insalubridade aos empregados da CEEE lotados na unidade de Berto Cirio;
- Ação referente à antiguidade, resgatando um direito que nos foi retirado em 2014.O tempo passou e 
se fez justiça! A sentença judicial determina que a empresa corrija os percentuais de 2014 em 2%, 2016 
em 2%, tendo em vista que recebemos somente 1% em junho de cada ano, e volta à normalidade, 
pagando 3% em junho de 2018, mês de competência do pagamento da antiguidade;
- Resgate aos aposentados ex-autárquicos da CEEE, através de dois processos, o que lhes foi retirado:
 1) O correto reajustamento da complementação de proventos; 
	 2)	O	direito	ao	reajustamento	do	valor	da	gratificação	de	confiança/comissão	de	cargo	incorpo-
rada à complementação de proventos.

O SENERGISUL com a chamada “Nem recatadas, Nem do lar! Na luta em defesa da 
CEEE Pública” lembrou a luta das mulheres por me-
lhores condições de trabalho. Milhares de mulheres 
na Rússia em 1917 saíram as ruas contra a fome e 
a guerra, a greve delas foi um pontapé incial para a 
Revolução Russa. Em Nova York, em 19, uma grande 
passeata de mulheres denunciava que a jornada de 
trabalho feminina poderia chegar a 16h por dia. Como 

podemos ver nestes 
dois exemplos, é de 
longa data a partici-
pação das mulheres na luta por justiça e igualdade no 
mundo do trabalho. No Brasil, o fato mais lembrado é 
o incêndio ocorrido em 25 de março de 1911, na Com-
panhia de Blusas do Triangle, onde 146 trabalhadores 
morreram, sendo 125 mulheres e 21 homens. A ONU, 

em 1975, oficializou o 8 de março como 
Dia Internacional da Mulher.

VALORIZAÇÃO DA MULHER


