"Insista; lute um pouco mais e não
desista, porque com persistência a
vitória surgirá."
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A luta da Categoria Eletricitária foi muito importante na batalha contra a venda da CEEE. O Governo do
Estado fez todas as tentativas possíveis e não obteve sucesso.
O arquivamento do PDL 3/2017, que tramitava na Assembleia Legislativa e
previa plebiscito para aprovar a privatização das empresas CRM, Sulgás, Corsan, CEEE,
Banrisul, foi confirmado no final da tarde da última quinta-feira (19/04). O arquivamento da
proposta do Governo Sartori é decorrente do número insuficiente de signatários, pois
necessitava de dezenove assinaturas de parlamentares. Três assinaturas deixaram de
compor a proposta, uma vez que os deputados Marcel van Hatten (PP), Gerson Borba (PP)
e Ibsen Pinheiro (PMDB) eram deputados suplentes e os titulares retomaram suas cadeiras
na Assembleia Legislativa.
Os Eletricitários agradecem a todos os deputados da oposição, (as)os senhoras(es) foram gigantes na
defesa do patrimônio público do RS. Mesmo estando em minoria, na Assembleia Legislativa, empreenderam uma
disputa ideológica, competente e responsável. O futuro vai mostrar que estavam certos.
O Grupo CEEE, o corpo funcional, prova diariamente que é eficiente, e disputa com as distribuidoras
privadas, mostrando que empresa pública presta um bom serviço para os consumidores gaúchos.

NOVA FROTA DE VEÍCULOS
Os eletricitários estão de parabéns! Graças aos reajustes que deixamos de receber, no último Acordo
Coletivo, a CEEE renova, através de locação, a frota de veículos.
VOCÊ É O RESPONSÁVEL por esta ação. Os consumidores estarão melhor atendidos e a tua
segurança reforçada.
Sem usar um centavo dos recursos do caixa único, o Governo do Estado, acionista majoritário, assiste
de camarote e em silêncio as melhorias na CEEE.
Vamos divulgar para a sociedade, que estes recursos são da CEEE, em razão do sacrifício da Categoria
Eletricitária. Mais uma vez, foi a classe trabalhadora que teve consciência, colocando a empresa e os
consumidores em primeiro lugar.
Não é de hoje que os eletricitários participam diretamente na recuperação econômica da CEEE.
Vamos rebater todos que se manifestarem, tentando tirar vantagem; GESTÃO COM O SUOR do
trabalhador é barbada.
Este governo está acabando, seus seguidores nós conhecemos e identificamos, tem muito colega que
ainda não caiu a ficha, continuam apostando na manutenção dos cargos a qualquer preço.
#Não esqueceremos
Quando sentamos numa cadeira, por indicação política, e esquecemos que todos somos colegas
concursados, e que a cada 4 anos muda o governo, estamos pensando exclusivamente na gratificação da
função, no bem estar do grupo que pertencem, no partido que os indicou. Esquecem a empresa e ignoram
os colegas. Muito triste!
A CEEE, os eletricitários, são maiores que “grupos”, que alguns políticos.
SÃO VOCÊS ELETRICITÁRIOS os responsáveis pela melhoria da frota.
ORGULHO DESTA CATEGORIA!
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