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VOTAÇÃO DIGITAL - PROPOSTA EMPRESA

                     Mahatma Gandhi

"Grandes batalhas só
são dadas a grandes

guerreiros."

SENERGISUL - HÁ 78 ANOS AO LADO DA CATEGORIA ELETRICITÁRIA!

A Diretoria.

- Colegas da RGE Sul, o Sindicato reuniu-se ontem com a empresa, 26/10, em ambiente
virtual, para tratar o processo de divulgação da proposta apresentada pela RGE Sul e definição
quanto à análise e posterior votação pela categoria.

- Nesta reunião, houve a participação da ASGABE, empresa contratada pelo Senergisul,
responsável pelo sistema de consultas por meio digital, para demostrar aos representantes da
RGE Sul o funcionamento do processo de análise e votação da proposta. Após intenso debate e
esclarecimentos sobre a votação digital, a Empresa concordou em liberar o e-mail corporativo dos
empregados.

- Em razão da continuidade da pandemia, adotamos este procedimento para a consulta à
distância,  para a apreciação da referida proposta, regulamentados pelo Decreto Estadual 55.141
e a MP 963/2020.

- Com a consulta digital, gerenciamento e um suporte seguro e confiável que a empresa
contratada fornecerá, teremos a oportunidade de levar a todos os Empregados a decisão de
participar, independente da situação em que ele se encontre, ou seja, em férias, de atestado ou
na condição de cedido. Casos em que o empregado ficou fora da relação da Empresa, e ele
manifestando o interesse em participar, a situação será resolvida individualmente.

- É um processo que já foi testado e comprovada a sua idoneidade, transparência e
segurança. O empregado é identificado mediante login e senha de acesso individual ao ambiente
de votação, respeitando o sigilo de voto, sem a interferência do Sindicato, bem como da Empresa.
O suporte da empresa contratada estará disponível para solucionar eventuais dificuldades de
acesso ao sistema, ou por qualquer outro motivo.

- Em caso de dúvidas ou mais esclarecimentos, entrar contato com o Senergisul pelo whatsapp
(51) 98461-1551 ou pelo e-mail secretaria@senergisul.com.br.

- COLEGAS DA RGE SUL, A PROPOSTA DA EMPRESA JÁ FOI DIVULGADA, TANTO PELO
SINDICATO COMO PELA EMPRESA, MAS REITERAMOS NA MESA DE NEGOCIAÇÃO, A NECESSIDADE
DE CONSTRUIR UMA PROPOSTA ONDE A CATEGORIA MANTIVESSE TODAS AS CLÁUSULAS DO
ACORDO VIGENTE. DE UMA PRIMEIRA PROPOSTA DE PARCELAMENTO DO IPCA, CONSEGUIMOS
PASSAR PARA UMA PROPOSTA DE REAJUSTE DE TODAS AS CLÁUSULAS DE NATUREZA ECONÔMICAS,
COM O REAJUSTE DO IPCA DO PERÍODO EM UMA ÚNICA VEZ.


