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Como nunca antes nesta empresa

CONVÊNIOS SENGE
Somente no SENGE- SC TODOS profissionais das Intersindicais 
podem usufruir dos nossos Planos UNIMED E UNIODONTO.
E mais: nossos planos são extensivos a  toda família.convenios@senge-sc.org.br

FILIE-SE AO SINDICATO DE SUA CATEGORIA

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

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

Parafraseando um ex-presidente do Brasil, aquele que mais 
decepcionou o povo trabalhador, o “como nunca antes 
neste País”, se encaixa muito bem nas negociações do ACT 
2016/2017. Já estamos na 4ª rodada de negociações e os 
avanços foram tímidos, continuando a proposta distante do 
razoável no ponto de vista dos nossos Sindicatos.

Não é aceitável que, uma empresa que continua mantendo 
performance singular no mercado de energia continue tão 
insensível para apresentar uma proposta que venha atender 
a vontade do seu maior patrimônio, o EMPREGADO.

Passados 90 dias da data base os empregados não viram 
aplicados qualquer percentual de in�ação em suas remune-
rações, fato nunca ocorrido na história da organização. 
Chama a atenção das lideranças sindicais, a resiliência do 
corpo funcional, num claro recado às lideranças sindicais 
que devem continuar no �rme propósito de buscar um bom 
Acordo.
Com relação à reposição do índice in�acionário ofereceram 
6%. A nossa INTERSINDICAL, que representa Engenheiros, 
Técnicos Industriais, Contabilistas, Administradores e Econo-
mistas não abrirá mão da reposição integral da in�ação: 
8,5%.
Pelo ambiente negocial se depreende que existe uma força 
superior/externa para alteração da política salarial, ponto 
forte da Empresa, que manteve até os dias atuais equipes 
motivadas e preparadas para enfrentar todos os tipos de 
desa�os empresariais.

     “NOVOS DESAFIOS SÃO SUPERADOS COM CORPO FUNCIONAL MOTIVADO”

AQUI NÃO É A EUROPA

Não bastasse o anúncio de se desfazer em médio prazo de 
ativos ligados ao carvão, que continuarão contribuindo para os 
bons resultados da Empresa, surge também na tangente do 
pacote emanado pelo novo CEO Europeu, uma possível altera-
ção da política de remuneração. Está faltando aos novos 
comandantes brasileiros da ENGIE, em particular o presidente 
Sattamini, uma posição mais �rme, na medida certa, com base 
num bom diagnóstico da realidade energética e econômica 
brasileira, contrapondo as orientações do comando maior 
instalado na Europa.

PONTOS RELEVANTES

PLR: Na reunião anterior houve um sinal muito positivo da 
Empresa para atender uma das bandeiras históricas da Intersin-
dical. Aumentar o bolo a ser distribuído. Entretanto, o que foi 
oferecido representa um percentual ainda menor do que foi 
pago na última distribuição de PLR. Os representantes sindicais 
apontaram o equívoco da proposta e a empresa solicitou que 
fosse feita uma nova proposta, recompondo a expectativa. 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: Da mesma forma foi debatido e 
mostrado em mesa que é possível avançar nesta reivindicação 
face a contrapartida �scal garantida por Lei do benefício. Os 
representantes da Engie também recepcionaram de forma 
positiva nossos argumentos.
No �nal a Empresa solicitou que a INTERSINDICAL apresentasse 
uma contraproposta contemplando o que foi defendido pelos 
representantes sindicais.

(4ª rodada de negociações)


