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SENERGISUL - HÁ 75 ANOS AO LADO DA CATEGORIA ELETRICITÁRIA!

NOSSA FORÇA É A NOSSA UNIÃO!
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Dando continuidade às negociações do  Acordo
Coletivo de Trabalho com o Grupo CEEE, período

2016/2017, o SENERGISUL sempre na        busca do
direito e das melhores condições de trabalho da

Categoria, participou na tarde de  ontem, 21 de julho,

da Audiência de Mediação  no  Tribunal      Regional
do Trabalho da   4ª  Região,   conduzida  pelo

Desembargador   João Pedro   Silvestrin, Vice-
Presidente do TRT4, no exercício da Presidência da

Sessão de Dissídios Coletivos.  A  Procuradora

Regional, Dra. Beatriz  Fialho,   representou   o
Ministério  Público   do   Trabalho/RS.

Algumas Cláusulas  foram conciliadas entre as

partes, porém  deverão ser  submetidas à  apreciação

dos eletricitários em  Assembleia,  conforme segue:

- Plano de saúde para R$ 369,67;
- Bônus alimentação para R$ 1.110,80;
-Auxílios creche, diferença de caixa, empregados
portadores de deficiência física,  empregados pais
de portadores de deficiência, funeral e gratificação
mensal  temporária  em 11,08%.

Muito embora, com a   intervenção do Judiciário, a

mediação tenha sido produtiva, pois o Grupo CEEE
entendeu que os trabalhadores já deram sua cota de

sacrifício em Acordos passados,  e que  é necessário
avançar na direção da  recomposição  das  perdas

salariais.

Porém, como  as partes não chegaram a um

consenso em relação ao  Reajuste Salarial,  o qual é a

questão fundamental da  insatisfação da Categoria, foi
marcada uma nova  audiência para o dia 10 de agosto de

2016, às 14h, na sede do TRT4, onde o assunto será
novamente discutido.

Continuaremos lutando e reivindicando pela
reposição das  perdas salariais.

"Minha   energia  é   o  desafio,
minha  motivação  é  o impossível,

e  é  por  isso  que  eu  preciso
ser, à força e a esmo, inabalável."

AUGUSTO BRANCO


