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Administração da CERR ameaça cortar o ponto de servidores que não têm como ir trabalhar

Servidores da CERR continuam com salários atrasados

“Chegamos a ser ameaços 

que, se não fôssemos trabalhar 

nosso ponto seria cortado”, 

destacou uma servidora.

Sem condições de irem 

trabalhar, por falta de dinheiro 

para colocar combustível nos 

seus veículos e até por não terem 

como comprar mantimentos 

para suas residências, muitos 

se rv idores  da  CERR não 

conseguem ir para o ambiente de 

trabalho.

“Já não tenho como pagar minhas contas. A minha sorte é 

que ainda moro com meus pais”, destacou Monoela Coelho, 

servidora da Companhia Energética de Roraima (CERR) há 11 

anos.

Desde o mês de julho, mais de 500 servidores da CERR 

estão com os salários atrasados e passando necessidades com suas 

famílias. Na segunda-feira, 15 de outubro, com mais de 100 dias 

de atraso, o governo de Roraima pagou o mês de julho, mas segue 

sem dá uma previsão de quanto efetuará o pagamento de agosto e 

setembro.

“Ainda não temos uma previsão sobre o pagamento dos 

outros meses e o pagamento até o fim do ano”, destacou o 

presidente do STIU, Gisselio Cunha. 

“Está tudo muito difícil 

para nós, falta gasolina para 

levar nossos filhos na escola, já 

não temos mais de onde tirar 

para comprar comida para nossa 

família. Temos que pagar juros 

das nossas contas. Trabalhamos 

e merecemos receber o que é 

nosso”, disse outra servidora. 

O governo do estado 

pagou apenas o salário referente 

ao mês de julho. “E como vamos 

ficar no fim do ano?”.

“Foram inúmeros protestos. Ficamos a todo momento na mídia 

cobrando o salário dos trabalhadores. E ainda estamos na iminência dos 

servidores ficarem sem salário no fim do ano”. O sindicato entrou na 

Justiça pedindo pagamento dos servidores da CERR.

O Sindicato dos Urbanitários de Roraima realizou ao longo 

desses últimos três meses manifestações e paralisações pedindo o 

pagamento em dia dos servidores da CERR, “mas nada sensibilizou o 

governo que não soube gerir o estado e deixou a situação ficar 

insustentável com pais de família passando necessidades”, destacou 

Gisselio Cunha.

“Sem previsão para o fim do ano”

Governo de Roraima pagou apenas o salário do mês de julho dos servidores da CERR

Servidores da CERR foram ameaçados que levariam falta caso continuassem com o movimento grevista mesmo sem receber

Trabalhadores protestaram no dia do debate dos candidatos ao governo. Durante o debate, a governadora se esquivou do assunto

Servidores realizaram paralisações e protestos
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Justiça manda governo dar prioridade aos salários dos servidores 
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O descumprimento da decisão 
pode gerar multa de R$ 5 mil por dia.

Depois de inúmeras categorias 
de servidores sofrerem com meses de 
atrasos de salários, a 1ª Vara da 
Fazenda Pública determinou que o 
estado pague os salários atrasados. De 
acordo, com a decisão liminar da 
Justiça de Roraima, o governo deve 
priorizar o pagamento dos servidores 
públicos estaduais. 
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Apagão em Roraima 
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AME-SE.

CUIDE-SE.

#OUTUBROROSA

EVITE O CÂNCER DE MAMA.

A compradora da Boa Vista Energia foi a Oliveira Energia 

por R$ 50 mil. “Não houve a mínima concorrência pra esse leilão 

de uma empresa que vale milhões e foi dada por apenas 50 mil 

reais. Foi um leilão armado”, destacou Gisselio. A distribuidora, 

única isolada do Sistema Interligado Nacional (SIN), foi vendida 

no dia 30 de agosto.

O STIU sempre alertou a população para os impactos da 

privatização das empresas de Distribuição da Eletrobras. “Durante 

nossa participação na mídia falávamos que, a nossa preocupação 

era com a população que iria ter um serviço com a qualidade ainda 

pior, pagar mais caro e sofrer com os constantes apagões, fora que 

sempre alertamos quem era o verdadeiro dono das empresas 

termelétricas”, destacou Roberto Benedetti, diretor do STIU. 

Apagões em RR são consequências da privatização, termelétricas não atendem a demanda  

D i a n t e  d a  p r e s s ã o  d e 

trabalhadores das distribuidoras que 

fazem parte dos sindicatos da classe, 

os senadores rejeitaram o texto que 

viabilizava a venda das distribuidoras. 

Foram 34 votos contrários e somente 

18 favoráveis. Com a rejeição, o 

projeto será arquivado.

De acordo com a diretoria do 

STIU, o objetivo do documento era 

deixar as distribuidoras mais atrativas 

para investidores. “O estado pagaria a 

conta dessas empresas para que o setor 

privado assumisse”, - Gisselio Cunha.

Antes do projeto ser votado no 

Senado neste dia 16 de outubro, as 

distribuidoras do Piauí, Acre, Rondônia 

e Roraima já haviam sido vendidas.

“Continuaremos cobrando do 

Judiciário mais atenção à classe 

trabalhadora de diante de tantos ataques 

da classe política. A venda das empresas 

vai aumentar as desigualdades do 

Brasil”, concluiu.

Sindicatos tentam barrar na Justiça a venda 

das distribuidoras Eletrobras pelo bem da sociedade 

e pelos trabalhadores das empresas.

Sindicalistas pressionaram para senadores votarem contra texto que viabilizava a venda das distribuidoras  

Eletrobras

Justiça de Roraima determina que Governo dê prioridade aos salários dos servidores. O descumprimento da decisão pode gerar multa de R$ 5 mil por dia  

LEILOA
DA!


	Página 1
	Página 2

