"Há sempre lugar no palco da
vitória para os guerreiros que
nunca desistem após uma queda."
Autor Desconhecido
SENERGISUL - Sindicato dos Eletricitários do Rio Grande do Sul

09 de abril de 2018

ELEIÇÃO JÁ!
ELETRICITÁRIO, você tem o direito de eleger um Diretor, que será o TEU representante na diretoria
colegiada do Grupo CEEE. O art. 25 da Constituição Estadual resgata para os eletricitários a eleição de um
Diretor Representante dos Trabalhadores.

"Art. 25. As empresas sob controle do Estado e as fundações por ele instituídas
terão, na respectiva diretoria, no mínimo, um representante dos empregados,
eleito diretamente por estes."
Com o cumprimento do art. 25, retomamos a condição de estarmos presentes nas discussões e
deliberações que serão tomadas na nossa CEEE. Este cargo já existiu na Empresa, e por falta de
compreensão, de que o cargo está acima das pessoas, foi delegado ao esquecimento. Tenhamos clareza,
que para quem está na gestão, e para aqueles que sempre estiveram no entorno do poder, não agrada
muito um colega eleito, sem atrelamento ao acionista majoritário; independente; um Diretor que será a voz
dos empregados.
Um Diretor Eleito nos trará uma certeza: nos tira da condição de
expectadores e nos remete à participação na gestão do Grupo CEEE. Este
cargo de Diretor Eleito pelo voto dos eletricitários, significa que todos nós
teremos a oportunidade de ocupar espaço, que hoje somente aqueles
apadrinhados por partidos políticos ocupam. Vamos retomar a representação
legítima dos trabalhadores, contrariando muitos e diversos interesses; não é
em vão que estamos há anos sem este cargo. O nosso sonho não pode acabar
aí, o correto seria Diretoria Paritária.
A Categoria Eletricitária solicita o cumprimento imediato do art. 25 da
Constituição Estadual.

ELEIÇÃO JÁ, de um Diretor Representante dos Eletricitários na Diretoria Colegiada do Grupo CEEE!
Nosso direito precisa ser garantido!
O compromisso do Diretor Eleito é com os eletricitários; é com a manutenção da CEEE Pública e com
o bom serviço prestado ao consumidor.
Participe! Discuta o tema! Assine o "Abaixo Assinado"! Vamos mostrar a importância do Cargo, bem
como assumir a responsabilidade do mesmo.
Eletricitário, nossa história comprova o protagonismo
da Categoria em diversos momentos!
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SENERGISUL - HÁ 77 ANOS AO LADO DA CATEGORIA ELETRICITÁRIA!

