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SENERGISUL - HÁ 75 ANOS AO LADO DA CATEGORIA ELETRICITÁRIA!

NOSSA FORÇA É A NOSSA UNIÃO!
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"O que vale na vida não é o ponto
de partida e sim a caminhada.
Caminhando e semeando,  no
fim terás o  que colher."

CORA CORALINA

Após um longo e árduo período de negociações,

a proposta apresentada pelo Grupo CEEE, foi

submetida à apreciação da Categoria, sendo

APROVADA pela maioria dos presentes nas

assembleias realizadas pelo SENERGISUL  no

interior  e Capital, nos dias 05 e 06 de setembro,

respectivamente.

Na terceira Audiência de Mediação  ocorrida no

TRT 4 em 23 de agosto, entre SENERGISUL e  demais

Sindicatos e o Grupo CEEE, presidida pelo Des. João

Pedro Silvestrin, com participação da Dra.  Beatriz

Junqueira Fialho, representante do MPT/RS,

objetivando a composição do  ACT 2016/2017, a

Empresa  apresentou  sua proposta, onde algumas

alterações foram sugeridas pelos  Sindicatos, sendo

estipulado pelo TRT o prazo até 30/08/2016, para que

o Grupo CEEE formalizasse sua proposta, com as

devidas modificações.

Audiência de Mediação  - TRT4 -  23 de agosto de 2016.

O  pagamento da  primeira parcela dos  atrasados

seria realizado no dia 12/09/2016, porém,  segundo

informou o Grupo CEEE,  como não houve  a

manifestação de todos os Sindicatos quanto à

aceitação da proposta  feita pela Companhia,  tornou-

se  impossível  a observância desta data.

Assim, conforme comunicado pelo Grupo:

"evitando causar prejuízos aos empregados das

empresas do Grupo CEEE, já que o sistema

operacional da Companhia não permite que se

proceda ao reajuste a apenas parte dos  empregados,

faremos o pagamento desses valores atrasados em

três  parcelas, e não mais em quatro, da seguinte

forma:

Parcela 1: Folha suplementar 26/09/16 (4% na

matriz salarial referente a junho+ 2 parcelas de

cláusulas sociais)

Parcela 2: Folha a ser paga em 30/09/16 (6% na

matriz salarial referente a julho + 2 parcelas de

cláusulas sociais)

Parcela 3: Folha a ser paga em 31/10/16 (6% na

matriz salarial referente a agosto+ 2 parcelas de

cláusulas sociais)

Quanto ao bônus alimentação, a SODEXO fará o

crédito de todos os valores atrasados em apenas uma

parcela, ao final deste mês " (setembro/2016).


