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                      Henry Ford

"Estar decidido,
acima de qualquer coisa,

é o segredo do êxito."

A Diretoria.

SIM OU NÃO À PRIVATIZAÇÃO,
É DO POVO O DIREITO À DECISÃO!

SENERGISUL - HÁ 78 ANOS AO LADO DA CATEGORIA ELETRICITÁRIA!

O Governador Eduardo Leite, apesar de prometer na campanha que faria PLEBISCITO,
mudou de ideia logo após a posse. É mais um político que enganou seus eleitores.

Nós não podemos silenciar; a Sociedade Gaúcha tem o direito de opinar e decidir;
queremos que a população e a Constituição Estadual sejam respeitadas.

Estamos atuando com o “Fórum de Combate às Privatizações", que se reúne na
Assembleia Legislativa e conta com apoio de diversos Deputados, bem como na "Frente em
Defesa das Estatais".

Nos dois espaços, foi decidido que uma Campanha Publicitária bem feita e de grande
alcance, com certeza, nos trará um resultado positivo.

O Governador não quer escutar o povo; declarou que a População Gaúcha não tem
condições de opinar num tema tão complexo. Causou-nos surpresa e indignação, pois 37% dos
gaúchos elegeram o Eduardo Leite. Quer dizer que, segundo o Governador, essas pessoas não
têm condições de votar?!

Cabe a nós, eletricitárias(os), promovermos a conscientização dos gaúchos, para a
realização do PLEBISCITO!

Para implementar a campanha: rádio, outdoors, adesivos, redes sociais, vídeos..., a tua
participação é fundamental! Estamos pedindo uma colaboração de R$ 150,00 de cada
eletricitário ativo e aposentado, para divulgar a campanha. Este valor pode ser parcelado,
desde que você assine a autorização para o Senergisul.

As autorizações estarão à disposição na Sede do Senergisul, na Ipiranga, com os diretores
e delegados no interior. Nossa chance de vitória é grande! Dependemos da tua participação!

Também está disponível, a opção de vaquinha on-line, promovida pelos colegas da
ADEFERS.

Não perca tempo! Colabore pela manutenção da CEEE Pública!

O governo anunciou que entrará em votação na segunda quinzena de abril.

O tempo é curto! Exige uma ação rápida!


