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Conforme compromisso estabelecido 
no Acordo Coletivo de Trabalho vigente, 
firmado entre o SENERGISUL e a RGE, as 
negociações para alteração do Programa de 
Participação nos Lucros e Resultados 
começaram a acontecer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O primeiro encontro para tratar do 

assunto, ocorreu no dia 09 de Junho
na sede do SENERGISUL em Porto Alegre, 
tendo a participação do presidente do 
Sindicato, Jorge Eduardo Saraiva Bastos, do 
vice-presidente Luiz Carlos Pereira da Silva,
dos diretores João Almir de Oliveira e 
Clarestino da Silva e do Delegado Presidente 
da Delegacia Regional de Gravataí, Santino da 
Silva Garcia. Pela RGE, representando a 
Diretoria de Recursos Humanos, a Sr
Casanova Dal Magro, lotada em Caxias do Sul 
e Flávio Aliaga de Oliveira, lotado na sede da 
CPFL em Campinas. 

 
Em continuidade às negociações, no 

dia 11 de junho de 2015, o encontro foi na 
Sede da RGE em Caxias do Sul, onde 
fizeram presentes o vice
SENERGISUL, e os Delegados da Delegacia 
Regional de Caxias do Sul, José Henrique
Machado dos Santos e José Antonio
respectivamente Presidente e Secretário.
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compromisso estabelecido 
Acordo Coletivo de Trabalho vigente, 

firmado entre o SENERGISUL e a RGE, as 
negociações para alteração do Programa de 
Participação nos Lucros e Resultados 

O primeiro encontro para tratar do 
dia 09 de Junho de 2015, 

na sede do SENERGISUL em Porto Alegre, 
tendo a participação do presidente do 
Sindicato, Jorge Eduardo Saraiva Bastos, do 

Carlos Pereira da Silva, 
João Almir de Oliveira e 

Delegado Presidente 
a Regional de Gravataí, Santino da 

Garcia. Pela RGE, representando a 
Diretoria de Recursos Humanos, a Sra. Magali 
Casanova Dal Magro, lotada em Caxias do Sul 
e Flávio Aliaga de Oliveira, lotado na sede da 

s negociações, no 
o encontro foi na 

e da RGE em Caxias do Sul, onde se 
fizeram presentes o vice-presidente do 
SENERGISUL, e os Delegados da Delegacia 
Regional de Caxias do Sul, José Henrique 

e José Antonio Dartora, 
respectivamente Presidente e Secretário. 

 
Ressaltamos que

RGE entendem que o modelo de participação 
que foi concebido no ano de 2001, não 
apresenta mais as condições necessárias para 
fazer o efetivo acompanhamento do Plano, 
dadas as alterações que houveram tanto na 
estrutura organizacional da 
na legislação do setor elétrico.

 

 
Por outro lado, a diretoria do 

SENERGISUL que 
permanentemente os resultados da RGE, tem 
manifestado aos representantes da 
companhia, a necessidade de ampliação da 
participação dos empregado
Resultados da empresa
tem sido apresentada em todos os encontros 
que são realizados com a categoria, haja vi
o destaque da RGE, sempre que 
com as distribuidoras do Grupo CPFL,
como com as demais do setor elétrico 
nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As negociações com a RGE 

continuam. Assim que tivermos uma proposta
que atinja os objetivos 
levada ao conhecimento 

 

A Diretoria do SENERGISUL. 
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que o SENERGISUL e a 
ue o modelo de participação 

que foi concebido no ano de 2001, não 
as condições necessárias para 

o efetivo acompanhamento do Plano, 
dadas as alterações que houveram tanto na 
estrutura organizacional da Empresa, quanto 

etor elétrico. 

Por outro lado, a diretoria do 
SENERGISUL que vem acompanhando 
permanentemente os resultados da RGE, tem 

os representantes da 
a necessidade de ampliação da 

participação dos empregados nos Lucros e 
esa, cuja reivindicação 

tem sido apresentada em todos os encontros 
que são realizados com a categoria, haja vista 

RGE, sempre que comparada 
distribuidoras do Grupo CPFL, bem 

demais do setor elétrico 

As negociações com a RGE 
ssim que tivermos uma proposta  

atinja os objetivos da categoria, será 
ao conhecimento de todos. 

 


