
31 de Agosto de 2015.

 "Não temos Partido
político. O nosso
Partido e a nossa
Bandeira são os
Eletricitários."
  (Autor Desconhecido)

SENERGISUL NA BASE

Por outro lado, estamos levando, juntamente com o

nosso jurídico, representado pelo Dr. Delamar César Pi-
nheiro Ribeiro, informações fidedignas do nosso SENER-

GISUL, Entidade esta que tem como compromisso institu-

cional, fazer a defesa dos interesses dos eletricitários do

Rio Grande do Sul, bem como lutar pela manutenção das

conquistas até aqui obtidas.

Resgatar a nossa história, analisar o presente, refletir

e prospectar o futuro, são fatores que consideramos para

lutarmos por um futuro melhor para a nossa Categoria e

também para a sociedade em que vivemos. Temos cons-
ciência de que é através da nossa participação, determina-

ção e comprometimento que obteremos sucesso nesses

desafios.

Cumprindo uma intensa agenda pelo interior do Esta-

do, que teve início em Gravataí no dia 18 de agosto, o vice-

presidente do SENERGISUL, Luiz Carlos Pereira da Silva,
conciliando reuniões para coleta de sugestões para a

formação de pauta de reivindicações a ser apresentada

para a RGE, tem se reunido também, com colegas ativos

da CEEE, aposentados e pensionistas ligados a nossa

Família Eletricitária.

SALTO DO JACUÍ

Reforçar a posição institucional do SENERGISUL na

defesa da manutenção da CEEE como Empresa Pública,

tem sido a tônica principal da mensagem transmitida, visto

que em seus 74 de história esta tem sido a posição do

Sindicato e a sua atual Diretoria mantém firme e inalienável

este compromisso.

CRUZ ALTA

Não temos dúvidas de que a CEEE administrada com

responsabilidade, competência e austeridade, privilegian-
do os interesses dos cidadãos rio-grandenses, deverá

novamente se transformar em uma das melhores empre-

sas do setor elétrico nacional, e assim, contribuindo para

alavancar o estado do Rio Grande do Sul, através da

geração de impostos e dividendos, bem como devolver a
autoestima e o orgulho dos seus empregados, os quais

justiça seja feita, fazem por merecer.

Defendemos uma CEEE eficiente e eficaz, sendo que

acreditamos na capacidade que os nossos colegas eletri-

citários têm para proporcionar aos clientes da Companhia,

serviços da melhor qualidade, bem como proporcionar

dividendos que podem ser revertidos e utilizados para a
melhoria da qualidade de vida do Povo Gaúcho.

PASSO FUNDO

JORGE  EDUARDO  SARAIVA  BASTOS

NOSSA FORÇA É NOSSA UNIÃO!

Presidente  do  SENERGISUL
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