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SENERGISUL - HÁ 76 ANOS AO LADO DA CATEGORIA ELETRICITÁRIA!

Textos Judaicos

"Quem abandona a luta,
não poderá, nunca, saborear
o gosto de uma vitória."

Grupo CEEE - ACT 2017/2018

CCJ
Comissão de Constituição e Justiça

Nesta terça-feira, 26 de setembro, o
SENERGISUL participará, como tem ocorrido sempre,
da reunião da CCJ – Comissão de Constituição e
Justiça, através da presidente em exercício, Ana Maria
Spadari, que tem  acompanhado o Projeto que aprova
a realização de plebiscito para  autorizar       alienação,
transferência de controle acionário, cisão,
incorporação, fusão ou  extinção da Companhia
Estadual de Energia Elétrica – CEEE, Companhia
Rio-grandense de Mineração – CRM e da Companhia
de Gás do Estado do Rio Grande do Sul – SULGÁS.

Fonte: Jornal Correio do Povo - 23/09/2017

O projeto de desmonte do Estado do governo
Sartori está há um ano tramitando na Assembleia
Legislativa.

Os deputados de oposição vêm garantindo
que nada seja votado em prejuízo do RS.

A participação dos trabalhadores tem sido
fundamental nesta luta. Estamos na reta final!

Precisamos continuar assegurando, com a
nossa participação, que nada seja votado.

Prestigiar os eventos que a AL/RS  tem
realizado em defesa das Empresas Públicas, é
nosso dever.

Participe!! Juntos somos mais fortes!!

Lembrando: a primeira Audiência de
Mediação para tratar do Acordo Coletivo de
Trabalho - 2017/2018 com o Grupo CEEE, acontece
nesta terça-feira, 26 de setembro de 2017, às
14 horas, sala 506, no Tribunal Regional do
Trabalho da 4ª Região - TRT 4.

Crise no Estado

"Hora de falar sobre Rio Grande do Sul e Simon
aperta um lábio contra o outro, passa lentamente a
mão na cabeça, da fronte até a nuca. “Não vou entrar
com prazer, mas vou entrar neste assunto”, admitiu.
Para ele, o Estado não sai da crise sem ajuda federal.
O senador defende a regulamentação da Lei Kandir,
a revisão da dívida pública e do pacto federativo
como formas de ajustar a relação de forças entre
Estado e União. Simon, no entanto, lembrou que
dificuldades financeiras sempre existiram e que não
concorda com privatizações. “Se vendermos um
Banrisul, uma CEEE agora, o que vamos vender na
próxima crise? Um pedaço do Rio Grande?” Sobre a
possibilidade de adesão do Estado ao Plano de
Recuperação Fiscal de Michel Temer e Henrique
Meirelles, Simon é enfático. “A lógica do Meirelles
não atende ao interesse público. Sartori é um homem
sério e precisa achar outros caminhos para marcar
algo positivo em seu governo.”

“Se vendermos um Banrisul, uma CEEE agora, o que
vamos vender na próxima crise? Um pedaço do Rio
Grande?”

Foto: Luiz Sérgio Dibe - Especial / CP

A Diretoria.

Nesta quarta-feira, 27 de setembro, às 14h, no
Plenário 20 de Setembro da AL/RS,  vamos
TODOS à Assembleia para o "Grande Expediente
Especial" sobre "A Importância da CEEE, CRM e
SULGÁS para o desenvolvimento do Estado".

Proponente: Deputado Pedro Ruas


