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"QUANDO A GENTE MENOS
ESPERA, O MUNDO DÁ VOLTAS,

 E A VIDA PÕE TUDO EM
SEU DEVIDO LUGAR."

SENERGISUL - HÁ 78 ANOS AO LADO DA CATEGORIA ELETRICITÁRIA!

PRESIDENTE DA CEEE INCANSÁVEL
NO ATAQUE AOS TRABALHADORES

Governo e seus discípulos não cansam de atacar os trabalhadores, para agradar e beneficiar os
grandes grupos econômicos.

A maldade não tem limite. Como se não bastasse a tentativa de aumentar assustadoramente o
desemprego no RS, sem nenhuma preocupação com os efeitos de demissões que vão acontecer com a venda
das empresas que prestam serviços públicos, entregando de presente uma empresa de 77 anos, patrimônio
da sociedade gaúcha, que é rentável sim, não depende do acionista majoritário, os entreguistas de plantão,
para beneficiar os possíveis compradores, atacam a previdência dos eletricitários, a qual pagamos há 40
anos, vislumbrando a nossa aposentadoria.

Não existe neste governo e seus apoiadores, a menor preocupação com o ser humano; com as pessoas
que construíram a CEEE e a Fundação dos Eletricitários.

Cabe registrar, tendo em vista as cobranças por parte dos nossos sócios, nossa posição sobre as
alterações aprovadas pela governança da Fundação CEEE; consideramos inoportuna, intempestiva, autoritária.
Por favor se deem o respeito; não venham com discursos de “empresários, mulheres e homens de negócio,
de mercado..."; vocês são assalariados de carteira assinada, que infelizmente se deixaram seduzir pelo
discurso capitalista, liberal.

Os “velhos” colegas da CEEE, que alguns afirmam que vão morrer antes, são os que mais recursos têm
investidos na Fundação. Façam um gráfico e mostrem, não o número de pessoas, mas sim, os Recursos
Financeiros de cada Plano. Inclusive com os migrados é verdade.

O discurso que não é momento de alarmar, nos soa aos ouvidos o mesmo que sonegar informações,
manipular ... hábito e práticas de alguns, os mesmos de sempre. Colegas que se beneficiaram e continuam
se beneficiando de conquistas do Senergisul, e têm a cara de pau de dizer que não trabalhamos para CEEE.
A fala correta é: nós sindicalistas trabalhamos e valorizamos os eletricitários, bem diferente de quem sempre
trabalhou para empresa e seus gestores, muitas vezes prejudicando a categoria para permanecerem nos
cargos.

Queremos o Grupo CEEE forte sim, mas JAMAIS tirando de quem produz, para agradar o acionista ou
quem está lhe representando. Garantir uma aposentadoria digna, é nosso dever; facilitar a vida dos
entreguistas, NUNCA!

Os colegas que migraram, nós sabemos como e por que; merecem nossa luta e todo empenho na defesa
da sua aposentadoria. O SENERGISUL JAMAIS se OMITIU na defesa dos eletricitários.

Independente da governança que está assim constituída, Presidente CEEEPrev Puro, Diretor Financeiro
Plano Único - Fundação CEEE, Diretor de Previdência CEEEPrev Migrado,  Diretor Administrativo CEEEPrev
Migrado, Presidente Conselho Deliberativo Plano Único CEEE e autopatrocinado, Presidente Conselho Fiscal
Plano Único RGE, nos colocamos à disposição para a luta e garantia de que NENHUM eletricitário da CEEE
seja prejudicado no recebimento da sua aposentadoria.

                       #CEEEPúblicaSIM               #FundaçãoCEEESEMPRE

A Diretoria.


