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A Diretoria.

SENERGISUL - HÁ 76 ANOS AO LADO DA CATEGORIA ELETRICITÁRIA!
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Desconhecido

"Conserve os olhos fixos num

ideal sublime, e lute sempre pelo que

deseja, pois só os  fracos desistem e só

quem luta é digno de vida."

- Reajuste de 4,69% nas cláusulas sociais, a partir de março/2017;

- Em novembro/2017, 2% sobre a matriz salarial vigente em 28 de fevereiro de 2017;

- A partir de 01/12/2017, 4,69% sobre a matriz salarial vigente em 28 de fevereiro de 2017;

- Garantir a incorporação da Gratificação de Confiança, nos termos previstos no ACT  2016/2017,
para aqueles empregados que preencherem seus requisitos até 31/12/2018;

- Excluir a concessão de crédito extra do Bônus Alimentação e acrescer 1/12 avos do referido
valor nas parcelas mensais (até a assinatura do ACT 2017/2018, os atrasados serão quitados em
parcela única, em forma de bônus);

- Alterar a cláusula que trata da Gratificação Especial, para manter o seu pagamento somente
para os empregados que a estiverem percebendo em 31/12/2017, e enquanto permanecem
lotados nas localidades descritas (idem ACT 2016/2017);

- Alterar a claúsula que trata da Gratificação Mensal Temporária para estabelecer que a
mesma será devida apenas no caso de direção de veículo com percursos superiores a 50 km;

- Inserir cláusula que autoriza a troca de dias feriados, para antecipá-los ou postergá-los, a
critério e conveniência da empresa;

- Alterar a redação da claúsula que trata de troca de turnos dos empregados que integram
escalas de revezamento para que não conste o impedimento da geração de horas
extraordinárias anteriormente previsto;

- Renovar até 28/02/2019 o previsto neste Acordo, definindo-se, desde já, que a recomposição
salarial para o próximo ano será balizada pelo índice INPC, que incidirá a partir de novembro
de 2018.

Nota: a íntegra da proposta você pode conferir em nossos canais oficiais de comunicação.

Grupo CEEE apresenta proposta para o Acordo Coletivo de Trabalho, período 2017/2018, conforme
definido na última Audiência de Mediação, no dia 14 de novembro, no Tribunal Regional do
Trabalho da 4ª Região - TRT 4.

Confira o resumo da proposta apresentada:

Interior - 28 de novembro (terça-feira)                  Capital - 29 de novembro (quarta-feira)

CEEE-GT última chamada: 17 horas         CEEE-GT   última chamada: 17 horas

CEEE-D

 

 última chamada: 17h15min. última chamada:    17h15min.CEEE-D  

Fique atento!! Na próxima semana, serão realizadas as Assembleias Gerais no interior e capital:


