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CPFL anuncia compra da AES Sul:
Como ficam os empregados?

Com a divulgação na última quinta-feira, dia 16/06/2016, da
compra da AES Sul pelo Grupo CPFL, muitas dúvidas foram
trazidas pelos trabalhadores ao SENERGISUL, principalmente no
que tange às relações trabalhistas e às consequências aos
empregados devido à troca de comando da Companhia.

É importante salientar, que a mudança no controle acionário, ou
seja, a troca de “dono”, não afetará os contratos de trabalho dos
empregados da Companhia, portanto devem continuar
desempenhando as suas funções e atribuições para as quais
foram contratados.

Há um processo em curso, já propagado, de que a confirmação do negócio ainda precisa
de aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (CADE) e de outros interessados, entre os quais, credores da AES Sul e
acionistas da CPFL Energia, o que deve ocorrer até o fim deste ano.

A Empresa comunicou ao SENERGISUL, Sindicato que representa a Categoria dos
Eletricitários vinculados a AES Sul, assim que as negociações foram concluídas entre as partes
e, desde então, está atento e acompanhando os desdobramentos decorrentes dessa operação.

O Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o SENERGISUL e a AES Sul, tem vigência até
30 de Outubro/2016, quando então, novas negociações deverão ser realizadas com os
representantes do Grupo CPFL, considerando que o negócio entre as empresas se concretize.

Diante deste fato, o SENERGISUL através de sua Diretoria, estará visitando os locais de
trabalho na área de abrangência da AES Sul, a partir do início do mês de julho próximo, com o
propósito de trocar informações, levar esclarecimentos relativos à relação de trabalho e, como
sempre, colocando-se à disposição dos eletricitários vinculados à Empresa.

JORGE EDUARDO SARAIVA BASTOS
Presidente do SENERGISUL

SENERGISUL - HÁ 75 ANOS AO LADO DA CATEGORIA ELETRICITÁRIA!

NOSSA FORÇA É A NOSSA UNIÃO!

"O fracasso é a
oportunidade de se
começar de novo, com
inteligência."

Henry Ford


