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Reunião de Negociação

JORGE EDUARDO SARAIVA BASTOS
Presidente do SENERGISUL

SENERGISUL - HÁ 75 ANOS AO LADO DA CATEGORIA ELETRICITÁRIA!

NOSSA FORÇA É A NOSSA UNIÃO!

O que a Empresa informou que não vai conceder:

• Adicional para condutores de veículos;

• Gratificação por Atividade em Linha Viva;

• Adicional por Atividade Externa para Agente Comercial;

• Adicional por Nível Superior;

• Adicional por NívelTécnico;

• Semana de 5 (cinco dias);

• PDI – Programa de Demissão Incentivada;

• Auxílio Creche para homens.

Enquanto aguardamos a resposta da empresa sobre   o
reajuste financeiro, é importante que a Categoria avalie essas
informações e forme a sua convicção.

QUEM DECIDE É VOCÊ!

A segunda  reunião  foi  marcada por  dois dias  de intensas

negociações.  Novos  negociadores  representando a  RGE, mas

o discurso  se repete: cenário macroeconômico negativo,

projeções  catastróficas, redução  da   receita, desemprego em

alta, eleição do Donald Trump nos  EUA, etc.

Todos  esses  motivos são alegados  para  impor

dificuldades no atendimento das reivindicações dos

trabalhadores.

A Categoria não acredita mais nessa retórica, pois se

assim fosse, não teria colocado a RGE em patamar superior nas

avaliações das distribuidoras do setor elétrico brasileiro, e nem

superado as desafiadoras metas que foram negociadas na PLR.

O trabalhador tem o seu valor e é preciso haver o
reconhecimento.

Ato contínuo, como forma de retomar o espírito negocial, os

representantes do SENERGISUL  se retiraram da sala de

negociação para avaliarem a proposta. A comissão apresentou

uma contraproposta com base  no INPC, a qual será avaliada

pela Empresa, e o retorno será dado na próxima reunião,

agendada para o dia 22 de novembro.

O que a Empresa não aceita mudar no acordo, porém
se dispõe a tratar em reuniões posteriores com o
sindicato:

•Jornadas de Trabalho – Escala 6x1 e 5x2;

• Ajuda de Custo Alimentação – Trabalho fora da base atual de
serviço;
• Saldo TR’s;

• Saldo Assiduidade;

• Estímulo ao Desenvolvimento Técnico Cultural

O que temos de concreto depois dessa reunião:

•Descontos por Danos – Os casos serão apresentados ao

Sindicato nas reuniões bimestrais com a empresa;

•Segurança do Trabalho – Adequação dos pontos

apresentados por parte da Gestão de Segurança;

• Banco de Horas – Nova redação contemplando além dos

Eletricistas, os Agentes Comerciais com o pagamento integral

das horas extras e aos demais empregados, a possibilidade de

compensar horas negativas com horas positivas limitadas a 40

horas mensais;

• Auxílio Creche – será incluída a guarda compartilhada;

• Sobreaviso – será retomado na próxima reunião.

• Proposta Financeira -  A empresa apresentou uma proposta

financeira baseada no IPCA, parcelada em 2x; retirada da

garantia dos  70% da PLR e congelamento do piso salarial do

eletricista.  Essa situação causou perplexidade nos

representantes  dos trabalhadores, sendo  a  proposta

prontamente  rejeitada, pois  se fosse levada para  a apreciação

da Categoria, certamente seria considerada afrontosa.

  Sede RGE - Caxias do Sul

"Grandes  realizações
 são possíveis quando
se dá importância aos
 pequenos começos."

  Lao Tzu


