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  "A justiça pode caminhar sozinha;

a injustiça precisa sempre

de muletas, de argumentos."

SENERGISUL - HÁ 77 ANOS AO LADO DA CATEGORIA ELETRICITÁRIA!

 A Diretoria.

MANTIDA DECISÃO FAVORÁVEL AOS ELETRICITÁRIOS!

A direção da CEEE entrou com
mandado de segurança, para não pagar
os salários dos eletricitários
representados pelo SENERGISUL, no
último dia útil, conforme cláusula do
Acordo Coletivo.

Obteve êxito somente para o
pagamento dos salários do mês de
junho. O judiciário entendeu, que
entre a data de notificação da decisão
judicial à CEEE e o dia 29, não haveria
tempo suficiente para a empresa
elaborar a folha de 2.256 empregados,

conforme despacho do mandado. No entanto, manteve a decisão para os próximos
meses, bem como a multa, determinando que, a partir de julho, cumpra-se o
decidido e pague-se no último dia útil.

Todos somos sabedores, que a diretoria aproveitou as datas referidas
acima, e mais um mês vai nos causar transtornos.

Temos consciência que a folha de pagamento, de qualquer empresa, não
é elaborada assim nos últimos dias do mês; a direção da CEEE expõe os colegas
do RH, sem nenhum constrangimento, bem como ao usar dessa “artimanha”,
demonstra ao público a fragilidade do gestor, incapacidade de gestão, tendo
em vista que não consegue administrar nem mesmo a folha de pagamento.
Ou seria proposital... descaso total com o salário dos trabalhadores??? Um
desmonte interno, desmotivando o quadro funcional... mais um ataque contra
o Sindicato... estamos atentos aos movimentos, não vamos silenciar.

Continuamos afirmando nossa unidade; nosso entendimento do que estamos
passando; o momento político que vivemos é que vai determinar o nosso futuro.

Os governos, os gestores passam; são temporários; a empresa e os
trabalhadores não; a sociedade merece a CEEE Pública.
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