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"NÃO É A FORÇA, MAS A
PERSEVERANÇA QUE

REALIZA GRANDES COISAS."

SENERGISUL - HÁ 78 ANOS AO LADO DA CATEGORIA ELETRICITÁRIA!

A todos os Eletricitários da RGE SUL, o Sindicato recebeu contraproposta oficial referente ao Acordo
Coletivo de Trabalho 2019/2020, a qual  será submetida às Assembleias da categoria para apreciação e
deliberação. Em breve, divulgaremos as datas.

Abaixo, destacamos alguns itens. A íntegra da contraproposta está disponível no site do
SENERGISUL – www.senergisul.com.br.

- Reajuste salarial: aplicação de 100% IPCA, período de 01/11/2018 a 31/10/2019;

- Reajuste dos pisos salariais: a partir de 01/11/2019, com aplicação de 100% do IPCA, do período de
01/11/2018 a 31/10/2019;

- Reajuste do Valor do Auxilio Alimentação/Refeição: a partir de 01/11/2019, com aplicação de 5,00% e
ajustando a participação de todos os empregados com o valor de R$ 0,01;

- A Empresa irá manter e uniformizar a prática da Ajuda de Custo para todos os empregados da RGE SUL
até 31/12/2020,com a seguinte regra:

a) Os empregados em deslocamento iguais ou superiores a 35 km terão o reembolso de despesa com
almoço até o limite de R$ 25,00 (Sistema de Reembolso, Nota Fiscal Oficial);

b) A partir de 01/01/2021, haverá a descontinuidade desta prática, sendo feito a transição para
Auxilio/Alimentação/Refeição, com a seguinte tabela:

                         Faixas Salariais          Valor V/R        Correção          Participação Empregado
                         Até R$ 2.500,00             964,44               10% 0,01
                          De R$ 2.500,00 até R$ 8.842,95       964,44          100% IPCA                       0,01
                         Acima de R$ 8.842,95             784,84          100% IPCA                       0,01
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- Vale Natal: concedido em dezembro/2019, passando para o valor de R$ 895,00;

- Gratificação pós retorno de férias: parte fixa reajustado em 10%, passando para R$ 1.440,97 e corrigindo
o percentual da parte variável para 40%.

- PLR reajustado às faixas salariais com aplicação de 100% do IPCA do período;

- Manutenção do auxílio educação com o acréscimo de bolsas para idioma/inglês (com valor de até
R$ 300,00);

- Vigência do ACT por 02 anos, com a renovação de todas as Cláusulas do ACT 2018/2019, que não foram
mencionadas na proposta da Empresa. Ficando acordado para data-base 2020, que será aplicado em 01/11/2020,
100% do IPCA do período de 01/11/2019 a 31/10/2020, sobre salários de 31/10/2020 e demais cláusulas
econômicas.

Foram realizadas 06 reuniões entre SINDICATO e RGE SUL, visando à celebração do ACT 2019/2020.

Membros da Comissão de Negociação representando SENERGISUL: Valdair da Silva Aguiar,
Diretor/Vacaria – Fabrício Klafke, Diretor/Venâncio Aires – Lino Luz Zanchi, Diretor/Santa Maria – Rafael
Luis Lugoch, Diretor/Santo Ângelo – Dr. Delamar César Pinheiro Ribeiro, Assessor Jurídico.

Eletricitários RGE Sul, a tua participação nas Assembleias, as manifestações, a sindicalização são
ações que dão força à categoria nas negociações. A união de todos em busca de um objetivo comum é o que
determina os resultados!

O SENERGISUL estará elaborando uma agenda de reuniões para alcançar a todas as localidades de
abrangência da RGE Sul.


