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  "Há algo maior que o poder
 que se chama justiça. "

SENERGISUL - HÁ 77 ANOS AO LADO DA CATEGORIA ELETRICITÁRIA!

 ANA MARIA SPADARI
Presidente do SENERGISUL

MAIS UMA CONQUISTA DO SENERGISUL!

A Categoria Eletricitária está vivendo um momento de insegurança, de
incertezas, de muita preocupação com o futuro da CEEE como uma Empresa Pública.

O Senergisul, sempre atento às questões que dizem respeito a vida
profissional dos colegas, ajuizou ação referente à antiguidade, resgatando um
direito que nos foi retirado em 2014.

Sofremos essa “retaliação” pelo enfrentamento que estabelecemos contra
a gestão da época, buscando a manutenção do direito à reposição do período, na
nossa data-base.

O tempo passou e se fez justiça! A sentença judicial determina que a empresa
corrija os percentuais de 2014 em 2%, 2016 em 2%, tendo em vista que recebemos
somente 1% em  junho de cada ano, e volta à normalidade,  pagando 3% em junho de
2018, mês de competência do pagamento da antiguidade.

Em momentos de ataques brutais às entidades de classes, sem nenhum
constrangimento à organização dos trabalhadores, uma afronta ao exercício da

democracia, os eletricitários devem comemorar uma Vitória do Sindicato,
legítimo representante da Categoria.

Quem insiste em denegrir, jogar palavras ao vento, espraiar mentiras,
presta um grande serviço ao “Patrão”, ao governo!

Trilhar o caminho da resistência, do embate ao sistema, requer equilíbrio,
ações coerentes, maturidade para acertar o momento e a maneira de agir.

Cada vez mais, nos é exigido determinação, foco e capacidade de uma análise
criteriosa, minuciosa do momento, da estratégia a ser adotada.

Gratidão a todos os colegas eletricitários, sócios do Senergisul, que
acreditam e apostam na unidade, no fortalecimento da instituição; são vocês que
nos dão coragem, nos tornam fortes para as lutas diárias.

São 77 anos de existência, de lutas, de derrotas, de tristezas, de erros,
mas também de grandes acertos, muitas vitórias e uma certeza, ninguém faz nada
e nem chega a lugar algum sozinho.

Esta conquista é mais uma Vitória da Categoria Eletricitária!


