
19 de Novembro de 2015.

Após  diversas rodadas de negociação, iniciadas em
13 de outubro de 2015, as quais tiveram a conclusão no
último dia  06 de novembro, com a apresentação da
proposta final  realizada pela Empresa.

A referida proposta (resumo no quadro abaixo) foi
levada para exame, discussão e decisão da categoria,
reunida em  assembleia geral e tendo a mesma sido
aprovada por 72,60% dos participantes.

RGE - SEDE CAXIAS DO SUL - 06/11/2015

JORGE EDUARDO SARAIVA BASTOS

NOSSA FORÇA É A NOSSA UNIÃO!

    Presidente do SENERGISUL
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RGE - ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2015/2016

PROPOSTA APROVADA PELA CATEGORIA

"A  capacidade de ter  esperança
é a mais   significativa: dá ao ser
humano  senso de destino  e
energia para  começar."

  (NORMAN COUSINS)

              RESUMO DA PROPOSTA

*Renovação de todas as Cláusulas do ACT vigente;

*Salários: Correção de 7% a partir de 1º de Nov/15
e mais 1% em Mai/16;

*Bônus Alimentação/Refeição - Correção de
16,66%   a  partir  de  1º de Nov/15,   passando  de
R$ 600,00 para R$ 700,00;

*Bônus Natal - Correção de 15,0%, passando para
R$  420,00;

*Demais benefícios – Correção de 8,0% a partir de
1º de Nov/15;

*Assistentes de Atendimento -  A partir de 1º de
Nov/15, serão incluídos para recebimento da Ajuda
de Custo, conforme Cláusula 4ª – Parágrafo 5º do
ACT;

*Eletricistas – Todas as HORAS EXTRAS, a partir
de 1º de Nov/15, serão pagas INTEGRALMENTE
na folha de pagamento;

*PLR  2016 – Correção de 8% e MANTÉM A
GARANTIA de 70%;

*Validade do ACT – De 1º de Nov/15 a 31 de Out/16
(12 Meses).

Todas as Delegacias do SENERGISUL/base RGE,
promoveram reuniões com os trabalhadores, os quais
tiveram a oportunidade de participar ativamente desse
processo, bem como foram determinantes para a
elaboração de um novo PLR, com a manutenção de
conquistas históricas, obtendo avanços em cláusulas
importantes do Acordo Coletivo de Trabalho.

ASSEMBLEIA GERAL FINAL - CAXIAS DO SUL - 18/11/2015

“É através da participação, do envolvimento, da
conscientização e do compromisso mútuo, que
haveremos de buscar melhorias das condições de
trabalho, salariais e da qualidade de vida dos
trabalhadores”, afirma o Vice-Presidente do
SENERGISUL, Luiz Carlos Pereira, que liderou a
comissão de negociação, contando com a  importante
participação do Diretor do  SENERGISUL,   Valdair Aguiar,
dos Delegados Seccionais de Caxias do Sul,
José Henrique M. dos Santos, José Antonio Dartora e
Jones Augusto Guerra, do Delegado Regional de Três
Passos, Laércio Gilberto Nietzke e do advogado  do
Sindicato, Dr. Delamar César Pinheiro Ribeiro.


