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SENERGISUL - HÁ 76 ANOS AO LADO DA CATEGORIA ELETRICITÁRIA!

Autor desconhecido

O SENERGISUL, acompanhando e atento a todos
os acontecimentos que envolvem os mais de 15 mil
participantes da Fundação CEEE, informa que a
intervenção não atinge os recebíveis dos participantes.
Nenhum eletricitário vai deixar de receber os seus
benefícios.

Os motivos que levaram a PREVIC a intervir na
Fundação CEEE são de ordem administrativas,
estatutárias e de governança.

Alertamos os colegas eletricitários, que apesar da
preocupação que aflige todos nós, não existe motivo
para decisões precipitadas, no sentido de retirada do
seu fundo.

A nossa Fundação é saudável, e o SENERGISUL
continuará lutando, incansavelmente, pela garantia  dos
direitos dos participantes, assistidos e pensionistas da

ELETROCEEE, e na defesa da CEEE Pública.

SOMENTE  A NOSSA UNIDADE VAI

GARANTIR NOSSOS DIREITOS!

"Um vencedor não se faz por
acaso; ele triunfa porque nunca
desiste e até no pior momento se
mantém otimista e confiante."

A DIRETORIA.

Grupo CEEE - ACT 2017/2018

A primeira Audiência de Mediação para tratar do
Acordo Coletivo de Trabalho - 2017/2018 com o Grupo
CEEE, foi agendada pelo TRT4 - Tribunal Regional do
Trabalho da 4ª Região, para o dia 26 de setembro de 2017,
terça-feira, às 14 horas, sala 506.

CCJ
Comissão de Constituição e Justiça

Intervenção Fundação CEEE

O SENERGISUL tem participado das reuniões da
CCJ – Comissão de Constituição e Justiça, através da
presidente em exercício, Ana Maria Spadari, para
acompanhar o Projeto de Decreto Legislativo 03/2017,
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.

Deputados Titulares da Comissão: Luiz Fernando
Mainardi, Stela Farias, Ciro Simoni, Gilmar Sossela,
Frederico Antunes, João Fischer, Luis Augusto Lara,
Lucas Redecker, Elton Weber e Manuela D’ávila.

Presidente da Comissão: Deputado Tiago Simon.


