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SENERGISUL - HÁ 76 ANOS AO LADO DA CATEGORIA ELETRICITÁRIA!

Desconhecido

"É preciso coragem para ser
diferente e muita competência
para fazer a diferença!"

B R A V O S    E L E T R I C I T Á R I O S

A Diretoria.

O SENERGISUL vem a público parabenizar os eletricitários da CEEE, em destaque os eletricistas,
operadores e teleatendentes, que mesmo sem terem recebido seus salários até o dia de hoje, 05/10,
fizeram a diferença, atendendo com bravura e profissionalismo, às demandas do temporal ocorrido no
último domingo, 01 de outubro.  Assim como os colegas das agências, que  passaram por maus
momentos, tendo em vista uma tripla demanda; a eles, também, o nosso reconhecimento.

Segundo o setor de imprensa da CEEE, aproximadamente 400 mil clientes em Porto Alegre e
região Metropolitana ficaram sem energia no auge do temporal; pouco tempo depois, por volta das
20h, esse número já estava reduzido a 150 mil. A tempestade foi considerada o pior evento climático,
desde o temporal de 29 de janeiro de 2016, com rajadas de ventos em torno de 100 km/h.

O Governador Sartori e sua equipe de governo entenderam que é uma boa solução vender as
ações do Banrisul sem perder o controle acionário, conforme notícia veiculada nesta quarta-feira,
04/10, no jornal Correio do Povo: ...”Preservamos a condição do Banco Público a serviço dos gaúchos
e da nossa economia”; ... “A notícia é boa para os servidores. Para toda a sociedade gaúcha”...;
...“Chegou a hora de dar um novo passo para a modernização do banco”...

Interessante que, para o Banrisul o discurso é um, já para a CEEE, muda a situação. Desde 2016,
está tramitando na Assembleia Legislativa do RS, o Projeto de Lei nº 260/2016, que autoriza alienar,
de forma parcial ou total, a participação acionária do governo do Estado na CEEE, garantindo a
Renovação da Concessão da Empresa.

Tão pouco, o Conselho de Administração da CEEE autoriza a Diretoria a vender as SPE's; ou não
entenderam ainda a gravidade da situação ou realmente pretendem prejudicar a Renovação da
Concessão.

Lembramos que está em vigor a Lei 7.492/86, que responsabiliza os diretores e o Conselho por
gestão temerária.

Estamos atentos!!!

Colegas Eletricitários, vamos cobrar do Dep. João Fischer - Fixinha (PP) e dos demais deputados,
que votem e aprovem a venda das SPE’s, assegurando a manutenção da “CEEE Pública”, prestando um
ótimo serviço para a sociedade gaúcha. O SENERGISUL protocolou documento, em 17 de abril de 2017,
no gabinete do Dep. Fixinha, alertando sobre a grave situação e apontando a solução, de acordo com
a notícia publicada em nosso site na época.

Aprovação do PL 260, já!

C O N T R A P O N T O


