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Sergio Antonio Meneghetti

"A força de uma ideia é
medida com a resistência

que ela oferece."

CEEE-D / GRUPO EQUATORIAL

PRIVATIZAÇÃO  E  A  FUNDAÇÃO  CEEE

Talvez venha a ser uma das negociações mais longas da história do Senergisul. Mas as
conversas com a Equatorial iniciaram a partir de uma ruptura com a CEEE-D, ainda na transição
de Empresa Estatal para a Iniciativa Privada.

Muitos não sabem, mas a negociação com a Empresa é intensa e semanal. Não
medimos esforços para manter o diálogo com a Equatorial, buscando solucionar todos os
quesitos para fechar o Acordo Coletivo passado.

Entendemos que a holding com a concessão nos Estados do Alagoas, Maranhão, Pará,
Piauí e no Amapá, tentou replicar esta expertise no nosso Rio Grande do Sul. Uma realidade
e cultura totalmente diferentes. Nosso estado é bastante conservador no que tange às
relações trabalhistas. Primamos por ética, transparência, honestidade, entre outros atributos.
Nossa cultura trabalhista, inclusive no judiciário, é avessa à precarização do trabalho.

Nossos Acordos Coletivos são extensos, detalhistas, resultado de décadas de estudos,
conversas e acertos referentes às relações laborais de nossos empregados com as
respectivas Empresas.

A abdicação de uma cláusula, por meio de sua não renovação, pode ser extremamente
prejudicial para os empregados da Equatorial.

Temos uma série de benefícios em nosso Acordo Coletivo. Estes, são conquistas de
muito esforço, sangue, suor e lágrimas de quem trabalhou na Empresa; um legado aos que
ainda estão na ativa.

Não admitimos perder uma cláusula sequer, sem ao menos detalhar, explicar e
demonstrar por todos os ângulos, os reflexos dessa supressão.

Na última reunião que tivemos com a Equatorial (11/02), ficou acordado que os pontos
divergentes seriam ajustados, conforme sugestões do Senergisul. Nesta quarta-feira (16/02),
o Sindicato recebeu a contraproposta, porém sem contemplar o que havia sido acertado. A
empresa já está ciente da posição desta Entidade e comprometeu-se a fazer uma avaliação
das referidas solicitações até o início da próxima semana.

As negociações não estão encerradas!  Seguimos firmes na luta, sempre na defesa da
Categoria Eletricitária.

A Diretoria.

SENERGISUL - HÁ 80 ANOS AO LADO DA CATEGORIA ELETRICITÁRIA!

ACORDO COLETIVO - 2021/2022


