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SENERGISUL - HÁ 75 ANOS AO LADO DA CATEGORIA ELETRICITÁRIA!

NOSSA FORÇA É A NOSSA UNIÃO!
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Continuando  as negociações do  Acordo
Coletivo de Trabalho com o Grupo CEEE, período
2016/2017, o SENERGISUL  participou no dia 10 de
agosto,  da Audiência de Mediação  no  Tribunal
Regional do Trabalho da   4ª  Região,   conduzida  pelo
Desembargador  João Pedro  Silvestrin. Na ocasião,
a Empresa  apresentou uma nova proposta, que após
análise dos Sindicatos, foi rejeitada na mesa pelos
presentes. Em contrapartida, os Sindicatos e seus
Diretores reuniram-se e construíram uma
contraproposta, que  em  ato contínuo, foi apresentada
à Empresa, conforme  a seguir:

Junho                             4,00%
Julho                   6,00%
Agosto                   6,00%
Setembro                       8,00%
Outubro                   8,00%
Novembro  11,08%
Dezembro  11,08%
Janeiro/ 2017             11,08%
Fevereiro/2017           11,08%

Os percentuais  seriam  aplicados sobre as
matrizes salariais de fevereiro/2016. Outra
solicitação foi a  garantia de emprego por dois anos.

O Grupo CEEE comprometeu-se em levar a
contraproposta ao GAE e à Diretoria Colegiada para
avaliação, com o compromisso de encaminhar ao
TRT o resultado de sua apreciação até o dia 16 de
agosto.

  Ontem, 16 de agosto, o Grupo CEEE, com a
anuência  do GAE, apresentou uma proposta alternativa
ao TRT para apreciação dos Sindicatos, transcrita
abaixo:

a) 6,00%   em julho e agosto de 2016;
b) 8,00%   em setembro e outubro de 2016;
c) 11,00% a partir de novembro/2016
d) Plano de saúde R$ 370,00;
e) Bônus alimentação: R$ 1.111,00

O pagamento dos atrasados seria em 5 parcelas
iguais  e sucessivas:

- 1ª parcela em folha de pagamento suplementar
   no  dia 12/09/2016;
-  2ª parcela junto à folha de pagamento de
    setembro de 2016;
- 3ª parcela junto à  folha de pagamento de
   outubro  de 2016;
- 4ª parcela junto à  folha de pagamento de
   novembro de 2016;
- 5ª parcela junto à  folha de pagamento de
   dezembro 2016.

Lembrando que, os percentuais seriam  aplicados
sobre as  matrizes salariais de fevereiro/2016,
considerando a  data-base, 1º  de março.

"A arte de vencer é a arte de ser
 ora audacioso,  ora prudente."

Napoleão Bonaparte

Nossa luta continua!

    Aguarde novas notícias do teu SENERGISUL!


