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SENERGISUL – HÁ 75 ANOS AO LADO DA CATEGORIA ELETRICITÁRIA! 
 

COMUNICADO DO SENERGISUL 

GRUPO CEEE – ACT 2016-2017 
 

21 de Junho de 2016 
 

Com o objetivo de buscar avanços na 2ª 
contraproposta apresentada pelo Grupo CEEE, a qual foi 
amplamente rejeitada pela categoria, a Diretoria do 
SENERGISUL, juntamente com uma comissão de 
empregados convidados de diversos setores da Empresa, 
estiveram reunidos com os Diretores Roberto Calazans 
(respondendo pela Presidência) e Luis Carlos Saciloto 
Tadiello, na segunda-feira, 20/06. 

 
A referida reunião decorreu em virtude do Ofício nº 0119/2016-GP, encaminhado ao 

SENERGISUL, onde a Diretoria Colegiada do Grupo CEEE manifesta a possibilidade de 
construir alternativa para recompor as matrizes salariais em até 4,79%, além do percentual 
de 6% que já havia sido proposto para a Categoria, mediante alcance da meta do EBITDA 
no exercício de 2016.  
 

Importantes contribuições foram levadas aos Diretores da Companhia, no sentido de 
sinalizar e indicar, do ponto de vista dos empregados, alternativas viáveis para a melhoria da 
performance operacional, redução de custos, aumento da eficiência, bem como incremento 
no resultado financeiro da Empresa. 
 

Muito embora as sugestões apresentadas tenham tido boa receptividade pelos 
Diretores da CEEE, pois se estabeleceu o entendimento para a formação de um grupo de 
estudos com a participação dos empregados, foi reiterado por parte dos Diretores do 
SENERGISUL, a extrema necessidade de melhorar a proposta da Empresa para fins de 
Acordo, tendo em vista a insatisfação da Categoria, manifestada pela rejeição de ambas 
contrapropostas apresentadas. 
 

Devido à ausência do Presidente do Grupo CEEE, Sr. Paulo de Tarso, por motivo de 
viagem, os Diretores Calazans e Tadiello comprometeram-se em levar as tratativas 
efetuadas ao seu conhecimento, tão logo retorne, bem como tratar de uma nova proposta a 
ser apresentada à Categoria, considerando as possíveis alternativas sugeridas.   

 
Diante da relevância do assunto, os justos pleitos dos empregados, os quais já 

apresentados ao GRUPO CEEE, o compromisso para com a Categoria representada, o 
empenho e dedicação despendidos na busca do entendimento, o SENERGISUL, que 
através da sua Diretoria, não tem medido esforços para uma composição plausível, espera 
avanços da Diretoria do GRUPO CEEE, objetivando a apresentação de uma proposta, com 
a maior brevidade possível, que possa nesse momento crucial, contemplar o Acordo. 

 
NOSSA FORÇA É A NOSSA UNIÃO! 

 

A Diretoria do SENERGISUL. 


