
05 de dezembro de 2016.SENERGISUL - Sindicato dos Eletricitários do Rio Grande do Sul - Editado pela Assessoria de Comunicação

RGE - ACT 2016/2017
CONTRAPROPOSTA  DA  EMPRESA  É  REJEITADA  PELA  CATEGORIA

JORGE EDUARDO SARAIVA BASTOS

Presidente do SENERGISUL

SENERGISUL - HÁ 75 ANOS AO LADO DA CATEGORIA ELETRICITÁRIA!

NOSSA FORÇA É A NOSSA UNIÃO!

"Bons  líderes fazem as pessoas sentirem que

elas estão no centro das coisas, e não na

periferia. Cada um sente que faz a diferença para

o sucesso  da  organização. Quando isso

acontece, as pessoas se   sentem centradas e

isso dá sentido ao seu  trabalho."

                                               Warren Bennis

Na história da Rio Grande Energia S.A. - RGE,
esta é a 2ª vez que uma proposta da Companhia para
fins de Acordo Coletivo de Trabalho é REJEITADA
pela Categoria.

Após 3 (três) rodadas de intensas negociações
com o SENERGISUL, sem que pontos importantes
da pauta dos trabalhadores tivessem sido atendidos,
a Empresa deliberou por apresentar uma
contraproposta para ser levada para apreciação da
Categoria.

Ainda na mesa de negociação, todos os esforços
foram feitos por parte dos representantes da
Categoria, para que a Empresa avançasse. Muito
embora  situações críticas tenham sido registradas,
explicadas e reiteradas, exaustivamente, não foi
suficiente para   dissuadir os  negociadores oriundos
da matriz do Grupo CPFL, os quais pelo 3º ano
consecutivo são trocados. Ao contrário, se
mostraram céticos e inflexíveis e não  acreditaram na
veracidade das informações de que há um clima de
insatisfação no corpo funcional da RGE.

Com este resultado e tendo sido deliberado pela
assembleia da Categoria, o SENERGISUL solicitará
audiência no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª
Região–TRT4, onde pretende apresentar a realidade dos
trabalhadores da RGE, informações relativas ao setor
elétrico gaúcho e nacional, de forma  que fique
demonstrada a importância das reivindicações
pleiteadas pela Categoria.

Fiquem sempre atentos às notícias veiculadas nos
canais oficiais de comunicação do Sindicato e através
dos seus representantes legais, também para não entrar
na cantilena de “líderes de ocasião”, aqueles que só
aparecem nessas horas e se escondem atrás do
WatsApp e que, durante o ano todo, nada fazem para
defender os interesses da Categoria.

 O SENERGISUL permanece à disposição da
Empresa para dar continuidade às negociações com
vistas à composição do Acordo 2016/2017.

Vamos nos manter unidos!!

Somente assim teremos êxito em  nossos objetivos!

Ninguém consegue mais explicar para os
trabalhadores da RGE que salários maiores,
condições de trabalho e benefícios melhores
praticados em outras empresas do Grupo CPFL não
podem ser aplicados aqui, sendo que a RGE tem
sido, há muitos anos, uma Empresa de referência no
setor elétrico nacional, que apresenta resultados de
eficiência e eficácia superiores, inclusive com
reconhecimento destacado pelos organismos de
avaliação setoriais.

Diante da referida contraproposta, que foi
apresentada formalmente ao SENERGISUL no dia 28
de novembro, restou a convocação da Assembleia
Geral, realizada no último dia  02 de dezembro, para
a devida apreciação da Categoria, em toda a área de
abrangência  da Companhia, onde a participação dos
trabalhadores foi inédita,  alcançando-se o percentual
de presentes na ordem de 74% do corpo
funcional, sendo que, através do voto secreto,
64,9% REJEITARAM a contraproposta.

  Assembleia Geral RGE - Caxias do Sul


