
28 de Outubro de 2015.

As próximas rodadas  de  negociação estão

agendadas para os dias 05 e 06/11/2015, e esperamos

que seja considerada pela Empresa, a real situação por

que passam os trabalhadores da RGE, situação essa

muito  bem  caracterizada e sinalizada   para  os

representantes da Companhia na mesa de negociação,

os quais terão a importante missão de  levar  aos

Dirigentes do Grupo CPFL, controlador da RGE, a

realidade do momento.

É preciso avançar...

Trabalhadores e Trabalhadoras da RGE:

Acompanhem, fiquem atentos e compartilhem as

notícias e informações levadas pelos Diretores e Dele-

gados do Sindicato, via e-mail e publicadas no Site

do SENERGISUL – www.senergisul.com.br.

Em continuidade às negociações para o ACT

2015-2016, aconteceram novos encontros nos dias

26 e 27 de outubro, entre os  representantes do

SENERGISUL e da RGE, na Sede da Companhia em

Caxias do Sul.

Muito embora  tenha  havido  evolução  na

proposta apresentada pela Empresa no primeiro dia

de negociação, a qual começou oferecendo  uma

reposição da perda salarial na ordem de 6% a partir

de fevereiro de 2016, o SENERGISUL "REJEITOU",

na mesa de negociação, a oferta feita pela Empresa,

conforme segue:

Importante salientar que, embora todo o empenho

em justificar e mostrar a importância que representa

para a categoria, mais uma vez a Empresa reluta e não

aceita atender reivindicações históricas, tais como:

JORGE EDUARDO SARAIVA BASTOS

NOSSA FORÇA É A NOSSA UNIÃO!

    Presidente do SENERGISUL

SENERGISUL - Há 74 Anos ao Lado do Eletricitário Gaúcho!
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"A INSATISFAÇÃO É O
   PRIMEIRO PASSO

PARA O PROGRESSO
 DE UM HOMEM OU
 DE UMA NAÇÃO."

(OSCAR WILDE)

RGE - ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2015/2016

PROPOSTA REJEITADA

• Reposição das Perdas Salariais:
   4% em Nov/15 e 3% em Fev/16

• Bônus Alimentação/Refeição:  8% em Nov/15

• Demais benefícios:  7% em Nov/15

• PLR 2016: 7% sem a garantia de 70%

• Validade do ACT: 12 Meses

RGE - SEDE CAXIAS DO SUL

o Adicional por Dupla Função  (dirigir veículos)

o Auxílio Creche para pais

o Adicional por Tempo de Serviço

o Adicional de Risco para Agentes Comerciais


