
ACORDO NA GUILHOTINA DA REFORMA 
TRABALHISTA E NO AÇODAMENTO DO E-SOCIAL
As primeiras reuniões de negociação com o grupo de relações sindicais da empresa, foi pautada 

a sombra da reforma trabalhista e o prazo de cumprimento da nova plataforma do e-Social.

As primeiras tratativas do ACT 2018/2019, ocorreram com larga antecedência a data base, 1º de 

novembro, e as primeiras impressões, dos representantes sindicais, davam conta que poderia

se repetir a desgastante negociação ocorrida durante o ACT anterior. 

Os bodes na sala foram sendo reavaliados e o bom senso passou a nortear as negociações. Na 

reunião ocorrida na manhã de terça feira, 18/09/18, foi feito uma proposta com reajuste salarial 

de 4,5%, com incidência também no tíquete alimentação e retornou para a mesa o pagamento 

de R$ 1.750,00 referente a parte comum do PLR para todos os empregados.

A Intersindical, formada por Engenheiros, Técnicos Industriais, Economistas, Administradores e 

Contabilistas apresentaram uma contra proposta no sentido de concessão de 2%, a título de 

premiação dos colaboradores pelos 20 anos da Empresa, bem como, pelo excelentes resultados 

divulgados do 1ª semestre bem superior ao mesmo período do ano anterior; pretende elevar a 

parcela comum da PLR para R$ 1.830,00 e reformular a clausula de substituição de férias, onde 

quem substituir por 10 dias teria o direito justo de ser remunerado, fato que a reforma traba-

lhista veio facultar, além do tradicional vale extra. Esperamos que a Diretoria atenda as singelas 

reivindicações, considerando seu corpo funcional como peças relevantes para a manutenção da 

boa performance da Empresa.

Ficou combinado que na quarta feira, 19/09/2018, haverá um novo encontro na parte da tarde 

para responder as reivindicações postas em mesa de negociação.

Para a Empresa o prazo do E-SOCIAL é importante. Para os Empregados um bom ACORDO é 

muito mais relevante.

Vamos aguardar avanços na proposta para então submete-la a Assembleia. 

Setembro 2018 - Nº 591

Intersindical dos Profissionais de Nível Médio e Universitário da ENGIE
SENGE/SC - SAESC - SINTEC/SC - SINDECON/SC - SINCÓPOLIS

FILIE-SE AO SINDICATO DE SUA CATEGORIA

INTERSINDICAL NA REPRESENTAÇÃO LEGAL DAS SUAS
CATEGORIAS E NA DEFESA DE TODOS OS EMPREGADOS DA ENGIE


