Lutas, conquistas E
NOVOS DESAFIOS em 2013
Ano 2012 – Continuamos na luta
pela reconstrução do Setor Elétrico,
dizimado pela privataria tucana do
PSDB e seus aliados.
Consequências das privatizações: demissões em massa e
terceirização com precarização dos
serviços, tudo isso acompanhado de
altíssimos lucros das privadas.
Fechamos alguns bons acordos
coletivos. Não ótimos, mas bons.
As MPs de redução tarifária
e de renovação das concessões,
fatos muito relevantes em 2012
que se tiveram o lado positivo de
se reduzir tarifas para o povo e
discutir as concessões no caminho
da reconstrução do Estado que
sempre desejamos, teve o seu lado
negativo que foi a ausência da proteção dos trabalhadores nas MPs,
e pior, tratando trabalhador como
mero passivo. Energia elétrica não
é comodite, defendemos e continuaremos defendendo energia como
um serviço público essencial.
Ano 2013 – A luta continua!!!
Teremos que nos organizar mais
do que no ano que passou, pois,
entendemos que o Governo Dilma
se distanciou dos princípios democráticos favorecendo forças atrasadas e empresariais e portanto deve
retomar seu programa democrático

popular, reduzindo tarifas, revendo
as concessões e fortalecendo o
Setor Público Estatal Elétrico, com a
manutenção, proteção e ampliação
do trabalho e emprego.
Em 2013 nas Campanhas Salariais, com unidade, organização e
luta temos que manter e ampliar a
garantia de emprego nos acordos
coletivos, que é uma conquista histórica dos trabalhadores, além de
outros pontos, salários dignos, benefícios, periculosidade, condições
de trabalho, fundações e outros.
Organizamos Campanhas Unificadas com outros serviços essenciais como transportes ferroviários,
metroviários e ônibus e mais outros
que se agregarão a esta Campanha dando uma demonstração de
consciência, unidade e força dos
trabalhadores.
GRUPO REDE
O que vem ocorrendo no setor
elétrico brasileiro é de dar nojo.
Estão criando situações políticas
e legais para direcionar as “ações”
do setor elétrico para favorecimento
de grupos específicos.
Vejam o caso do Grupo Rede o
formato da tal intervenção atendeu
os interesses da CPFL, (VBC) e da
Equatorial (Sarneylandia).
Os encaminhamentos que estão

em curso são uma pouca vergonha!!!
Como já alertamos essa MP
577/12 aliada a MP579 decretou
um formato absurdo ao setor que
inviabiliza a participação aberta e
democrática.
Os acontecimentos são dirigidos
e focados em interesses especiais e
muito específicos.
Os trabalhadores são tratados
como passivos jogados ao bel
prazer do Capital especulativo que
agora demite antes de se apropriar
da empresa.
Que palhaçada essa nova lógica
instaurada.
Nós eletricitários e FENATEMA
não admitiremos essa bandalheira
no setor elétrico.
Prometem reduzir energia num
dia, aumentam a gasolina no outro
e demitem em massa os trabalhadores com essas politicagens
deslavadas e sujas!!!
Exigimos respeito das empresas
e responsabilidade do Governo Federal que deflagrou essa baixaria no
Setor Elétrico.
Na ânsia de fazer política eleitoreira esqueceram de fazer política
de Estado sólida e permanente.
Na Luta contra as demissões em
massa no Setor Elétrico Brasileiro!!!

juntos na luta e até a vitória sempre!
São Paulo, 28 de fevereiro de 2013.
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