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A Diretoria.

SENERGISUL - HÁ 77 ANOS AO LADO DA CATEGORIA ELETRICITÁRIA!

NEGOCIAÇÃO??? COM QUEM???NEGOCIAÇÃO??? COM QUEM???NEGOCIAÇÃO??? COM QUEM???NEGOCIAÇÃO??? COM QUEM???NEGOCIAÇÃO??? COM QUEM???

         Voltaire

"Só há uma maneira de
lutar contra o poder: é
sobreviver-lhe."

O Grupo CEEE afirma no TRT, disposição em negociar. A intenção está na contramão da prática.
O Senergisul recebeu as seguintes propostas da Empresa:

- Maio de 2017, reajuste de 4,69%, a partir de 01 de dezembro de 2017;
- Julho de 2017, propôs 3% em novembro de 2017 e 4,69% em dezembro de 2017;
- Setembro de 2017, ofereceu 2% em novembro de 2017 e 4,69% em dezembro de 2017;
- Novembro de 2017, volta a oferecer  2% em novembro de 2017 e 4,69% em dezembro de 2017.

Chegamos em janeiro de 2018, e a CEEE traz como proposta para “fechar acordo”, os mesmos 2% em
novembro de 2017 e os 4,69% em dezembro de 2017.

Existe uma clara demonstração, de que o Grupo CEEE não tem a intenção de negociar; quer sim, trocar
na "caneta" a data-base dos eletricitários, retirar avanços conquistados ao longo da história e acabar com a
organização sindical.

Cabe salientar, que passamos por diversos governos, de diferentes ideologias e, nunca, os sindicatos
foram atacados desta forma. As diretorias sempre respeitaram a organização dos trabalhadores.

A diretoria do Grupo CEEE tem consciência de que os eletricitários vêm contribuindo com significativas
parcelas salariais, desde 2015, início do governo do PMDB/PSD no RS.

É inadmissível a diretoria insistir com uma proposta que já foi rejeitada em assembleia. Afirmamos,
diversas vezes, que os eletricitários posicionaram-se ao sindicato, para que não fossem convocadas novas
assembleias sem uma proposta que contemplasse reposição econômica, no mínimo, pelo período de
setembro/2017 a fevereiro/2018.

Estamos aguardando, desde março de 2017, uma proposta razoável.  E o que nos é apresentado, são
tentativas de corrigir, via Acordo Coletivo, situações que, segundo a diretoria, existem. Na nossa visão, caso
confirmados, devem ser resolvidos por atos de gestão.

Na Audiência realizada ontem, 15 de janeiro, no TRT4, o Grupo CEEE acordou em apresentar uma
contraproposta até o dia 19 de janeiro. Nova Audiência será realizada no dia 22 de janeiro de 2018.

Tais Propostas foram amplamente divulgadas, analisadas e rejeitadas pelos eletricitários.

PARTICIPE! A LUTA É DE TOD@S!

Vigília na Praça da Matriz
Colegas eletricitários, é muito importante somarmos forças com as demais categorias, na luta contra a

aprovação do Regime de Recuperação Fiscal, que será  apreciado pela Assembleia Legislativa nos dias 29,
30 e 31 de janeiro.

Precisamos marcar posição contrária à intenção do Governo, tendo em vista o grande prejuízo que trará
para o Povo Gaúcho. Não é possível imaginar um futuro melhor para o Estado, contraindo um endividamento
desta ordem. Faz-se necessária, uma grande e forte ação contra a sonegação; uma reavaliação séria sobre
as isenções fiscais e a cobrança da Lei Kandir, a exemplo de outros Estados.

Contamos com a presença dos colegas na Praça da Matriz. Organizem-se por setores; uns vão pela
manhã, outros à tarde. Quem tiver disponibilidade, fica todo o dia. Convide amigos, aposentados e familiares;
todos envolvidos na defesa de um futuro melhor.


