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SENERGISUL – HÁ 76 ANOS AO LADO DA CATEGORIA ELETRICITÁRIA! 

 

RGE – ACT 2017/2018 
3ª Rodada de Negociação – Empresa apresenta Proposta Final 

O SENERGISUL, representado pelos Diretores Luiz Carlos Pereira da Silva, José Clarestino Rodrigues da 
Silva, Valdair da Silva Aguiar, o Delegado Regional de Caxias do Sul, José Henrique Machado dos Santos, e pelo 
advogado Dr. Delamar Cesar Ribeiro e, representando a RGE, a Gerente de Relações Trabalhistas e Sindicais do 
Grupo CPFL, Mônica Vohs de Lima, a Gerente de RH da RGE, Magali Casanova Dal Magro, o Coordenador de 
Relações Trabalhistas e Sindicais do Grupo CPFL, Daniel Roberto Barbosa Bócoli, o Gerente Comercial da RGE, 
João Pedro de Quadros, o Gerente de Serviços de Campo do Dpto. Centro da RGE, Gilmar Pavinato, a Business 
Partner da RGE, Sabrina Driemeyer, e o advogado da RGE, Dr. Paulo César do Amaral de Pauli, realizaram nesta 
quinta-feira, 16 de nov/17, mais uma rodada de negociação com vistas ao ACT 2017/18, a qual ocorreu nas 
dependências do Hotel Suarez em São Leopoldo/RS. 

Nas duas rodadas realizadas anteriormente, nos dias 19 e 26 de Outubro, os representantes da categoria 
rejeitaram, ainda na mesa de negociação, as propostas que foram apresentadas pela Empresa, uma vez que, tais 
propostas, não contemplavam minimamente as reivindicações apresentadas por parte dos trabalhadores, 
objetivando o Acordo Coletivo de Trabalho. 

Por volta das 14 horas, após intensas discussões e negociações, a Empresa retirou seu pedido de troca do 
retorno pós-férias em dinheiro, por crédito no Cartão Alimentação/Refeição, ficando as partes de retomar o 
assunto posteriormente, e, tendo a mesma apresentado a sua proposta final para a composição do Acordo, a qual 
será objeto de avaliação e deliberação da categoria nas assembleias gerais, que deverão ser realizadas na 
próxima quinta-feira, dia 23 de novembro/2017, em todas as Delegacias do Senergisul, localizadas na área de 
abrangência da RGE. 

A referida proposta consiste no que segue: 

 Renovação de todas as Cláusulas do ACT vigente; 

 Salários, Pisos Salariais e Ajuda de Custo: 100% do IPCA - Correção de 2,7%; 

 Bônus Alimentação/Refeição: Correção de 5,0 % de R$ 770,00 para R$ 808,50; 

 Bônus Perú: Correção de 2,7% passando de R$ 504,00 para R$ 517,60; 

 PLR: Manutenção do Programa e reajuste das faixas salariais e valores em 2,7%; 

 Creche: Correção de 15% no valor de reembolso, de R$ 465,70 para R$ 535,55; 

 Indenização/Invalidez: Correção de 4,78% de R$ 17.136,83 para R$ 17.955,97; 

 Banco de Horas: Passa a contemplar empregados não abrangidos pelas regras atuais do ACT, com a 
possibilidade de gozo em folga das horas trabalhadas além da jornada normal, dentro do próprio mês de 
realização, de forma opcional, desde que solicitado formalmente e com a concordância da liderança; não 
folgando, o pagamento das horas extras deverá ser efetuado juntamente com os salários do mês 
seguinte; também, profissionais técnicos que desenvolvem as suas atividades em campo, ficam fora da 
regra do Banco de Horas, passando a receber integralmente as Horas Extras; 

 Carreira do Eletricista: A RGE deverá apresentar Plano de Carreira até jun/2018; 

 Validade do ACT: De 1º de nov/2017 a 31 de out/2018 (12 meses); 

 Compromissos assumidos para tratar nas Reuniões Bimestrais 2018 – Cláusula 55ª: 

a. Despesas de Viagem; 
b. Piso Salarial Técnicos de Nível Médio; 
c. Auxílio Transporte; 
d. Adicional de Linha Viva; 
e. Desconto por Danos; 
f. Assistência Médica e Odontológica. 

NOSSA FORÇA É A NOSSA UNIÃO! 

A Diretoria. 


