
 

COMUNICADO DO SENERGISUL

RGE - ACORDO COLETIVO DE TRABALHO

  

Realizada na última terça
negociação entre os representantes do SENERGISUL e da RGE, com vistas ao 
Acordo Coletivo de Trabalho 2015

 Como de praxe, nessa época de negociações do ACT, a RGE apresenta os 
cenários da economia nacional e, logicamente, as projeções apresentadas não 
são as melhores. Entretanto, como já estamos acostumados com isso, o que 
temos a fazer é levar em frente os nossos propósitos com firmeza e determinação. 

Sabemos que a energia elétric
sociedade, e o nosso compromisso é manter a luz acesa
nós mesmos demonstrar a nossa importância e o nosso valor. 

Em função das manifestações que recebemos dos colegas quanto ao 
sistema de avaliação Valor Pessoal, a Empresa apresentou os passos que são 
levados em conta nesse sistema, sendo que 
concessão de bônus ou aumento salarial é prerrogativa exclusiva do gestor da 
área, limitado ao recurso de 1% da folha salaria
aplicação em maio do ano seguinte. Entendemos que é preciso avançar nesse 
processo. 

Relativo às metas de DEC, FEC e FER, foram apresentados os resultados 
até agosto, indicando o cumprimento das mesmas, entretanto, muito próximos a
limites estabelecidos. Já a meta do Resultado do Serviço não foi apresentada
para as negociações da PLR, temos reiterado para a Empresa, 
acompanhamento pela categoria é determinante para tal.

Novas rodadas de negociação est
outubro de 2015. 

 
Acompanhe, fique atento e compartilhe

pelos Diretores e Delegados do Sindicato, via e
SENERGISUL – www.senergisul.com.br
 

NOSSA FORÇA É 

A Diretoria

 
 

SENERGISUL – Há 74 Anos ao lado do Eletricitário Gaúcho!

 

 

COMUNICADO DO SENERGISUL

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO
 

15 de Outubro de 2015 
 

Realizada na última terça-feira, 13 de outubro, a primeira reunião de 
negociação entre os representantes do SENERGISUL e da RGE, com vistas ao 
Acordo Coletivo de Trabalho 2015-2016. 

Como de praxe, nessa época de negociações do ACT, a RGE apresenta os 
rios da economia nacional e, logicamente, as projeções apresentadas não 

ntretanto, como já estamos acostumados com isso, o que 
temos a fazer é levar em frente os nossos propósitos com firmeza e determinação. 

Sabemos que a energia elétrica é um insumo indispensável para a 
sociedade, e o nosso compromisso é manter a luz acesa. S
nós mesmos demonstrar a nossa importância e o nosso valor. 

Em função das manifestações que recebemos dos colegas quanto ao 
alor Pessoal, a Empresa apresentou os passos que são 

levados em conta nesse sistema, sendo que ao final, fomos informados de que a 
concessão de bônus ou aumento salarial é prerrogativa exclusiva do gestor da 
área, limitado ao recurso de 1% da folha salarial, com base em dezembro e 
aplicação em maio do ano seguinte. Entendemos que é preciso avançar nesse 

s metas de DEC, FEC e FER, foram apresentados os resultados 
até agosto, indicando o cumprimento das mesmas, entretanto, muito próximos a
limites estabelecidos. Já a meta do Resultado do Serviço não foi apresentada
para as negociações da PLR, temos reiterado para a Empresa, 
acompanhamento pela categoria é determinante para tal. 

de negociação estão agendadas para os dias 26 e 27

Acompanhe, fique atento e compartilhe as notícias e informações levadas 
pelos Diretores e Delegados do Sindicato, via e-mail e publicadas no Site do 

www.senergisul.com.br 

NOSSA FORÇA É A NOSSA UNIÃO!
 
 

A Diretoria do SENERGISUL. 

Há 74 Anos ao lado do Eletricitário Gaúcho!
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feira, 13 de outubro, a primeira reunião de 
negociação entre os representantes do SENERGISUL e da RGE, com vistas ao 

Como de praxe, nessa época de negociações do ACT, a RGE apresenta os 
rios da economia nacional e, logicamente, as projeções apresentadas não 

ntretanto, como já estamos acostumados com isso, o que 
temos a fazer é levar em frente os nossos propósitos com firmeza e determinação.  

a é um insumo indispensável para a 
Sendo assim, cabe a 

nós mesmos demonstrar a nossa importância e o nosso valor.  

Em função das manifestações que recebemos dos colegas quanto ao 
alor Pessoal, a Empresa apresentou os passos que são 

o final, fomos informados de que a 
concessão de bônus ou aumento salarial é prerrogativa exclusiva do gestor da 

com base em dezembro e 
aplicação em maio do ano seguinte. Entendemos que é preciso avançar nesse 

s metas de DEC, FEC e FER, foram apresentados os resultados 
até agosto, indicando o cumprimento das mesmas, entretanto, muito próximos aos 
limites estabelecidos. Já a meta do Resultado do Serviço não foi apresentada, e 
para as negociações da PLR, temos reiterado para a Empresa, que o efetivo 

para os dias 26 e 27 de 

as notícias e informações levadas 
mail e publicadas no Site do 

NOSSA UNIÃO! 

Há 74 Anos ao lado do Eletricitário Gaúcho! 


