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A união é nossa força!

Companheiros e Companheiras da

Saneago, nossa campanha salarial de

2015 encontra-se a todo vapor. A Direto-

ria do STIUEG esteve reunida em várias

oportunidades com a comissão de nego-

ciação da Saneago, onde foram discuti-

dos os itens da pauta de reivindicações.

Após estas rodadas de negociações a

empresa enviou a contra proposta, que

será apreciada em Assembléia Geral,

hoje na Sumem.

Apesar de toda conjuntura ser desfa-

vorável a classe trabalhadora Brasileira,

o STIUEG mantém-se firme na manuten-

ção das conquistas e busca de novos

benefícios. Neste momento é muito

importante,a união de todos os trabalha-

dores na luta pela manutenção da Sane-

ago como empresa pública e de qualida-

de para todos os Goianos,reafirmando o

combate contra a Privatização e pela anu-

lação do contrato de subdelegação.

O Governo federal retira conquistas

trabalhistas e previdenciárias, e o Con-

gresso Nacional enfia goela a baixo o PL

4330 que autoriza as terceirizações nas

áreas fins, que, se aprovado impõem a

classe trabalhadora a volta da escravi-

dão.

O Governo estadual, autoriza a venda

da CELG,causando expectativa e apre-

ensão junto aos Trabalhadores da

empresa e ainda parcela o pagamento

do funcionalismo publico e anuncia que

não concederá aumento na data base da

categoria.

O Governo Municipal, não fica atrás e

também retira conquistas dos professo-

res da rede municipal.Diante deste qua-

dro, os urbanitários de Goiás mais uma

vez se mostram na vanguarda da luta da

classe trabalhadora. Mantendo-se coe-

so, não permitindo retirada de conquis-

tas.E o STIUEG ao longo de seus 50 anos

de luta reafirma seu compromisso histó-

rico de luta e união,sempre ao lado dos

Urbanitários de Goiás.

Viva a classe trabalhadora Brasilei-
ra! Viva os Urbanitários de Goiás!

ESTAR MOBILIZADO É MAIS QUE
PRECISO, É NECESSÁRIO!


