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     Desconhecido

"SEJA RESILIENTE. VOCÊ É
MAIOR DO QUE TODA
ESSA TEMPESTADE."

O QUE PREOCUPA, NÃO É A REAÇÃO DOS INCONFORMADOS,
MAS SIM, O SILÊNCIO DOS DEMAIS!!!

PRIVATIZAÇÃO  E  A  FUNDAÇÃO  CEEE

Se você se indigna,  com a forma que a gestão da CEEE está te tratando, é hora
de agir. Nossa única alternativa é Greve. Vamos parar! Nos tiraram o vale alimentação.
Uma conquista construída em vários acordos, trocando percentual de INPC por
bônus. No último Acordo Coletivo,  acreditamos na gestão e aceitamos dividir e incluir
nos 12 meses. Agimos de boa fé, atendendo o pedido da empresa,  infelizmente era
um golpe. Este ano,  eles por maldade e má fé,  alegam que o valor está fora  da curva
do mercado. Em plena pandemia  deixaram de pagar. Sabem que para 1.000 colegas,
o bônus representa  mais de 100% . Pior que isso, é  retirar a participação  no plano de
saúde, em plena  pandemia.  Perderam completamente,  valores e princípios  que
norteiam relações. Desembarcaram no RS, com o objetivo de destruir uma empresa
estatal gaúcha, sem nenhuma preocupação com os trabalhadores.  Não tem
compromisso com o RS, muito menos com nossa gente. Vão terminar o serviço sujo,
entrar num avião e ir embora. Aliás, que esqueçam o RS e nunca mais voltem; sumam
das nossas vidas, voltem para onde nunca deveriam ter saído.  São responsáveis pela
pior página escrita na história da CEEE.  Jamais esqueceremos!  Nisso, concordamos
com o governador, que trouxe  forasteiros, e não será um gaúcho que vai manchar a
trajetória dos relevantes serviços prestados  pela CEEE à população do RS.

Quem não ajudou  a construir, não deveria poder destruir. Este estado,  se
acovardou, de maneira nunca vista,  permitindo que aqui chegassem, e agissem de
maneira tão desprezível.  Tenham certeza empresários, políticos da base governista,
a conta vai custar caro, e o povo vai cobrar. A população que mais precisa, vai sofrer,
mas os senhores também. O RS se perdeu, se apequenou, saiu de um estado promissor
para a mediocridade; mais do mesmo. Mas  vamos dar a volta e mostrar que um outro
modelo é  possível.  Sem exploração, com justiça social, com respeito e dignidade.
Coisa que neste governo não existe.  Aguardamos ansiosamente,  a hora de vê-los
pegando um vôo  e literalmente sumindo do RS, uma ida de preferência sem volta.

A Diretoria.
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