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CATEGORIA ELETRICITÁRIA DA CEEE,
A LUTA É NOSSA! A HORA É AGORA!

            Martin Luther King Jr.

"Se a história ensina alguma
coisa é que o mal é difícil de
vencer, tem uma resistência
fanática e jamais cede por

vontade própria."

SENERGISUL - HÁ 78 ANOS AO LADO DA CATEGORIA ELETRICITÁRIA!

A diretoria da CEEE se superou ao levar em audiência de conciliação, ontem, 06/11, uma
proposta afrontosa aos eletricitários que aguardam o pagamento daquilo que lhes é devido no
processo do PCS.

A audácia passou o limite do bom senso. Essa gente não tem respeito por nada nem por
ninguém.

Você, eletricitário, não vale nada para o atual presidente da CEEE, que sentou naquela
cadeira com o firme propósito de acabar com o teu emprego, rasgar o teu concurso, acabar com
o teu futuro profissional e com a paz da TUA família. Afinal de contas,  ele ocupa um cargo que
recebeu de presente de algum amigo influente. Não fez nada pela CEEE, chegou e assumiu uma
empresa de 76 anos, construída por gaúchos para os gaúchos. Foram anos de construção, de
serviços prestados, que um pessoal liberal entende que pode destruir por vaidades pessoais e
“ideologia”, que pode se traduzir em dinheiro fácil. Não importa as consequências e muito
menos o futuro do povo.

É surreal oferecer 40% do valor que você tem o direito garantido de receber; e o pior, em
36 vezes. Só pode ser deboche. Valor esse, que nos foi retirado do nosso contracheque. Agora,
é somente a devolução do que já era nosso.

Prestem atenção, o escracho  é sempre na hora de pagar quem ganha menos; os maiores
salários já receberam em parcela única. Os “amigos do rei”, historicamente se protegem no
entorno do “poder”, vergonha alheia é que fala, pois são todos concursados, colegas de RE.

Quem sabe faz a hora! Convidamos os
Colegas Eletricitários, para junto com os demais
trabalhadores que prestam serviços público,
participarmos de um grande ato em Porto
Alegre, no dia 14 de novembro, às 13h30min,
no Largo Glênio Peres. É o momento de mostrar
nossa insatisfação com as privatizações, retirada
de direitos, reforma da previdência; com tudo
que vem acontecendo no RS e no Brasil.

                       A Diretoria.


