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COLEGAS ELETRICITÁRIOS DA CEEE,
ESSA LUTA TAMBÉM É NOSSA!!

Ditado popular

"A ÚNICA COISA QUE
 CAI DO CÉU É CHUVA,

O RESTO É LUTA."

SENERGISUL - HÁ 78 ANOS AO LADO DA CATEGORIA ELETRICITÁRIA!

Eletr ic itár ios da CEEE,  dia  26/11 ,
às 16 horas, na Praça da Matriz, é nossa
oportunidade de ,  junto com os demais
servidores públicos,  mostrar  nossa
inconformidade com o desmonte do RS. Muita
coisa pode ser feita, nada está resolvido.

A vontade neoliberal da turma do PSDB,
em favorecer o empresariado destruindo a
classe trabalhadora, já está sendo colocado em
cheque.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado
(DEM), está em campanha ferrenha para reverter
a venda da CELG, devido ao prejuízo e transtorno
que a ENEL distribuidora privada está causando
à população do estado em geral. Os deputados
estaduais e federais de Goiás estão alinhados
na defesa pela volta da empresa pública.

E aqui no RS, vamos permitir que o caos se estabeleça? Vamos ficar assistindo discursos
prontos, medidas administrativas absurdas de “encantadores de serpentes” que só pensam em
agradar grupos econômicos, destruindo os serviços que prestamos, sucateando a CEEE,
massacrando o corpo funcional, principalmente o operacional?

Nós não devemos favor nenhum para os políticos, para os empresários; somos concursados;
nossa obrigação é atender bem o consumidor com qualidade e responsabilidade.

Talvez o fato de sermos CONCURSADOS incomode muito esse pessoal que depende e
precisa de emprego por benécia/favor de políticos e gente influente. Eles precisam agradar seus
senhores, afinal também precisam continuar trabalhando, mesmo que tenham que acabar com o
emprego de milhares de trabalhadores. Muito triste e lamentável. A Casa Grande continua atacando
a senzala; não aceitou ver os nossos filhos estudando e chegando onde eles acreditam ser um
lugar só para os deles.

Acredite na luta; só ela garante a vitória. O jogo não acabou; tem muito tempo para mudar o
placar; foco e determinação na defesa da CEEE Pública, no teu emprego, na tua família. Pare de
pensar de maneira negativa. LUTE, que juntos derrotamos esse projeto cruel do governador e
seus discípulos.

   A Diretoria.


