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William Shakespeare

"Aprendi que as oportunidades
nunca são perdidas; alguém vai
aproveitar as que você perdeu."

A Diretoria.

SENERGISUL - HÁ 78 ANOS AO LADO DA CATEGORIA ELETRICITÁRIA!

Colegas eletricitários do Grupo CEEE, estamos negociando no TRT, desde
o início de 2019, o Acordo Coletivo 2019/2020.

Até o momento, o que conseguimos foi a manutenção de cláusulas
importantes que a empresa, num primeiro momento, retirou e acabou mantendo,
como a GMT, ajuda de custo e acidente de trajeto.

A gestão manteve, durante todo o tempo de negociação, reajuste zero,
ignorando a necessidade de qualquer trabalhador em repor, no mínimo, o
INPC do período, bem como zero em todas as demais cláusulas econômicas.

No próximo dia 19, às 10 horas, teremos mais uma mediação no TRT.
A categoria eletricitária tem participado de uma maneira muito tímida nas
audiências. Porém, fazem cobranças pesadas e sem fundamento da atuação
do Sindicato, como se dependesse exclusivamente dele, o resultado de uma
negociação. Acreditamos que a participação deixa muito a desejar. Cada
um sabe a responsabilidade que tem para o sucesso do coletivo.

Ou decidimos ir para um enfrentamento de resistência, unidos, lutando
por dias melhores, buscando o respeito que a categoria merece, ou vamos
aceitar que os gestores de plantão façam o serviço que o governo deseja.
Cabe a cada um decidir sobre o seu futuro.

A categoria eletricitária sabe o valor que tem e a importância do serviço
que presta para a sociedade. Não caímos de paraquedas na CEEE; construímos
essa empresa. São 76 anos de energia gerada, transmitida e distribuída
para os gaúchos. Inadmissível aceitar que entreguem a CEEE, que tentem
retirar conquistas, muitas delas, trocadas por índices de reajuste, em
momentos difíceis que a empresa nos chamou a dar mais uma, entre tantas
contribuições.

QUEM SABE FAZ A HORA, NÃO ESPERA ACONTECER.

A HORA É A HORA É A HORA É A HORA É A HORA É AAAAAGORA!GORA!GORA!GORA!GORA!


