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ANA MARIA SPADARI,
no exercício da Presidência.

SENERGISUL - HÁ 76 ANOS AO LADO DA CATEGORIA ELETRICITÁRIA!

NOSSA FORÇA É A NOSSA UNIÃO!

NO DIA 28 DE ABRIL, VEM PRA RUA!!
TUA PARTICIPAÇÃO É MUITO IMPORTANTE!!

Cora Coralina

COLEGA ELETRICITÁRIO, se  VOCÊ   é  CONTRA

 A  REFORMA DA  PREVIDÊNCIA; A  REFORMA TRABALHISTA;  A RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA
 DO  RS;   A  VENDA  DAS  EMPRESAS  PÚBLICAS,  CEEE,  CRM,  SULGÁS,  e todas as demais,

TEU  LUGAR DIA 28 DE ABRIL É  NAS RUAS!!

A ÚNICA maneira, de demonstrarmos nossa indignação com tudo que vem acontecendo no nosso
País, no nosso Estado, é nos manifestando; é indo para as ruas, e conversando com a população.

A classe política só entende esta linguagem! Os gestores que pensam e trabalham para o êxito deste
projeto que acaba com todos os nossos avanços sociais, conquistados ao longo de décadas, merecem
uma resposta: a nossa paralisação!  Precisamos fazer com que entendam que somos trabalhadores, que
prestamos um serviço essencial para a sociedade, que pensamos, que somos capazes de traçar e
determinar nosso futuro.

Está na hora de firmamos nossa determinação na defesa das empresas públicas, dos direitos
trabalhistas,  de uma aposentadoria que contribuímos para usufruirmos, pois não é um beneficio que o
governo nos oferece, nós pagamos por ele.

Os eletricitários da CEEE, têm motivos de sobra para protestarem. Nossa empresa está sendo
sucateada; os gestores, indicados por este governo,  perderam completamente o respeito pela
categoria; debocham da classe;  nos mandam ofício dizendo que nosso reajuste, se depender deles, é
ZERO; ignoram nossa data-base; não fornecem material necessário para desenvolvermos nossas
atividades diárias; acabaram com reuniões de performance,  que são extremamente importantes; mantém
um silêncio absoluto sobre o nosso PPR, nosso PCS. Estão aqui para cumprirem uma etapa nas suas
vidas, incluírem em seus currículos profissionais, que passaram pela CEEE, e como tantos outros, serão
de triste lembrança para os eletricitários. Nos dias atuais, em qualquer lugar do mundo, um gestor
competente é aquele que respeita seus colaboradores; faz do diálogo sua principal ferramenta; busca a
satisfação do corpo funcional para obter êxito na gestão. Hoje, em todos os lugares que vamos, existe
uma revolta muito grande, pelo descaso desta direção em relação à manutenção da qualidade dos
serviços que prestamos, desde a falta de matéria, como na escolha dos seus “chefes”; ninguém mais quer
ser orientado por quem não tem condições para tal; por quem só está nestes cargos por indicação política.
Podem ter certeza, os senhores passarão e nós eletricitários vamos com nosso trabalho, nossa
dedicação, colocar  a CEEE no lugar que a empresa deve estar: entre as melhores empresas do setor
elétrico, contrariando o objetivo deste governo; vamos brigar muito, para cada vez mais, qualificar nossos
profissionais, e  exigir determinados pré-requisitos para quem objetiva estar na linha de frente.

"DESISTIR... EU JÁ PENSEI SERIAMENTE
NISSO, MAS NUNCA ME LEVEI REALMENTE A
SÉRIO;  É QUE TEM MAIS CHÃO NOS MEUS OLHOS
DO QUE O CANSAÇO NAS MINHAS PERNAS,  MAIS
ESPERANÇA NOS MEUS PASSOS, DO QUE
TRISTEZA NOS MEUS OMBROS, MAIS ESTRADA
NO MEU CORAÇÃO DO QUE MEDO NA MINHA
CABEÇA."


