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RGE SUL

                    Provérbio Chinês

"A persistência realiza
o impossível."

SENERGISUL - HÁ 78 ANOS AO LADO DA CATEGORIA ELETRICITÁRIA!

 

A Diretoria.

Estamos colocando à disposição um formulário de

sugestão que deve ser  preenchido e devolvido para o

e-mail: secretaria.rge@senergisul.com.br.

Acesse o link:
http://www.senergisul.com.br/arquivos/informativo/392.pdf

  ou no Site do Senergisul:

 www.senergisul.com.br

 publicações

 informativos

 RGE SUL - Formulário para Sugestão de Pauta

Colegas Eletricitários, funcionários da RGE SUL,

estaremos iniciando o processo de Negociação com a

Empresa, visando o Acordo Coletivo de Trabalho do

período de 2020/2021.

Todos somos cientes do Estado de Calamidade

Pública que estamos enfrentando, decorrente da pan-

demia de COVID – 19. Neste momento de crise mundial,

há muitas dúvidas e preocupações sobre as relações de

emprego.

O SENERGISUL sempre esteve atento a essa

preocupação e incertezas geradas pela pandemia, com

o objetivo de tornar distintas as medidas e soluções que

podem ser adotadas.

A Direção do SENERGISUL mantém-se à disposição

dos colegas para esclarecer junto à Empresa quaisquer

dúvidas nesse período turbulento.

Estamos nos comunicando à distância por meio

virtual e a necessidade de montarmos uma Pauta de

Reinvindicações com o propósito de discutirmos aquilo

que acreditamos que temos direito, é agora. Portanto,

colega, acredite no teu SINDICATO, encaminhando tuas

sugestões dentro do que é melhor para o coletivo e para

o desempenho das atividades.

Os Diretores do SENERGISUL, base RGE SUL, que

irão representá-los e defender seus interesses da

melhor forma possível perante a administração da

Empresa, serão: Valdair Aguiar, Fabricio Klafke, Rafael

Lugoch e Lino Zanchi.

PARTICIPE! Ajude a construir o ambiente de trabalho, nesse momento delicado de pandemia

mundial, que atenda a segurança e a saúde de todos e a tua expectativa.  O SENERGISUL tem

buscado inovações, como a realização de assembleias virtuais, e adotado medidas que visam dar

mais agilidade aos Acordos.

                  Prazo final para envio das sugestões:

                                  10 / 08 / 2020


