"O LUTADOR QUE DEGUSTA O
TEMPO, SE ALIMENTA DE VITÓRIAS;
POIS DA PERSEVERANÇA É QUE
PROVÉM AS CONQUISTAS”.
DOUGLAS DOMINGOS AMÉRICO
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17 de fevereiro de 2017.

CEEE APRESENTA PROPOSTA
PARA O PPR 2016 E 2017
A diretoria do Grupo CEEE, convidou os Sindicatos
para uma reunião sobre PPR, inclusive, sugerindo que, no
máximo, cada Entidade comparecesse com duas pessoas.
Entendemos, pois com um número grande de pessoas, às
vezes, a reunião não se torna produtiva.
O Senergisul indicou os colegas Márcio Braga de
Porto Alegre, e o Antônio Jailson, delegado presidente do
Senergisul de Canela, representando os colegas do interior.
Com estes dois colegas, estamos bem representados,
ampliando a participação dos eletricitários, junto à direção
do Sindicato.
A surpresa, foi que a direção do Grupo CEEE,
representada na reunião pelo diretor administrativo Gabriel
Fogaça, apresentou aos Sindicatos presentes, novas
operadoras de plano de saúde com seus respectivos
planos e regras de adesão, deixando claro que ficará a
cargo da diretoria do Grupo CEEE, a publicação das
novas regras para aderir aos novos planos ou troca de
operadora.
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O Senergisul adverte aos colegas eletricitários, que não efetuem pagamentos de reajuste antes de 1º de março. Caso já
tenham efetuado, entre em contato com o setor de Recursos Humanos.
PPR
A diretoria colegiada, representada pelo diretor administrativo Gabriel Fogaça e pelo colega Juliano de Paula,
representando o diretor de Planejamento, comunicaram à Comissão Paritária Ùnica do PPR a proposta de mudança de cálculo
no regramento para o Programa de Participação nos Resultados de 2016 e 2017.
Como sempre, a diretoria quer mudar as regras do jogo no final da partida, sem discussão e sem a participação dos
eletricitários.
A proposta é substituir o indicador ROP pelo EBITDA do Grupo CEEE, com expurgo em 2016 do valor da receita
indenizatória RBSE da CEEE-GT; sendo que este indicador terá um peso de 60% e os demais indicadores permanecem
totalizando 40%.
Para esclarecer, o EBITDA 2016 será negativo, sendo assim, os eletricitários que mais uma vez, através do esforço
coletivo, superando todas as dificuldades, falta de material, veículos em péssimas condições, sem receber para dirigir, sem
ressarcimento, muitos colegas sem ajuda de custo, trabalhando em locais sem estabelecimento que forneça nota fiscal para
almoçar, suando a camiseta durante todo o ano, construindo um desempenho operacional melhor, serão mais uma vez
penalizados???
Consta na proposta (item c): “só haverá distribuição de resultados com EBITDA maior que zero”.
Não aceitaremos mudanças que venham prejudicar a classe eletricitária.
POSIÇÃO DO SENERGISUL
Manter a mesma base de cálculo para o PPR de 2016, tendo em vista que, durante todo o ano, não houve sequer uma
reunião e, agora, na hora de aplicar o benefício, mudar indicadores, com o propósito de não distribuir resultado aos eletricitários.
Não concordarmos com qualquer alteração dos indicadores para aplicação do PPR de 2016.

NOSSA FORÇA É A NOSSA UNIÃO!

ANA MARIA SPADARI
Presidente do SENERGISUL.

SENERGISUL - HÁ 76 ANOS AO LADO DA CATEGORIA ELETRICITÁRIA!

