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Somente no SENGE- SC TODOS profissionais das Intersindicais 
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OUTROS VENTOS IRÂO SOPRAR?  
                                  Ou UMA NOVA ERA ESTA POR VIR???

Os representantes dos Sindicatos dos Engenheiros, Administradores, Contabilistas, Técnicos Industriais e Econo-
mistas estão acompanhando com certa preocupação as movimentações em importantes gerências onde empre-
gados que deram comprovadas contribuições de competência estão deixando a empresa por motivo de aposenta-
doria. A renovação e abertura de novas oportunidades é sem dúvida importante para a revitalização da organ-
ização, entretanto, paira no ar uma sombra que não garante a substituição por excelências da casa, o que pode no 
médio prazo alterar e comprometer as condições atuais de gestão, não garantindo nem mesmo para quem �ca as 
mesmas condicionantes para continuar desenvolvendo o trabalho até então de sucesso. Estão aí os seguidos 
resultados positivos da Empresa, batendo o seu próprio recorde, como foi o caso do balanço do exercício de 2015 
que superou os 1,5 bilhão de reais. Isto, para um ano em que outras empresas amargaram os piores resultados, a 
exemplo da Petrobras, com 35 bilhões de prejuízo, que até podemos, pelo seu produto, considera-la apenas como 
um registro. Mas também temos o exemplo do grupo Eletrobras que amargou mais um resultado negativo na casa 
dos 14 bilhões de reais, cujo tamanho do rombo jamais antes ocorrido. Outro bom exemplo é a Eletrosul que “como 
nunca antes neste País”, parafraseando um ex-presidente, deu resultado negativo. Foram dezoito anos dando 
alegria para seus empregados e agora amarga um prejuízo de 770 milhões de reais para o mesmo exercício de 
2015.

Voltando a nossa preocupação com a Tractebel do futuro, os Sindicatos que compõem a Intersindical estarão reuni-
dos para avaliar e fazer um encaminhamento ao Conselho Superior e mostrar, em tempo, nossa preocupação já 
externada com reserva a alguns empregados que de pronto abraçaram a iniciativa.

CONSULTA DO ACORDO COLETIVO 2015/2016

Algumas reivindicações, a exemplo do cumprimento da Lei 4950A/66 que trata do Salário Mínimo Pro�ssional, em 
especial para os empregados engenheiros que trabalham em áreas descentralizadas e a reivindicação daqueles 
colaboradores que passam longo tempo em viagem, fora do seu reduto familiar, ambas, continuam aguardando o 
resultado de ações. Para o SMP, aguarda-se o trâmite de uma Ação Judicial em curso no TST que vai servir de baliza-
dor para a merecida reivindicação. Na outra reivindicação a empresa terminará um levantamento das viagens e do 
tempo que utilizam para cumprir as atribuições e então formular uma proposta à Intersindical. 

OS TEMPOS SÃO DE MUDANÇAS E TRANFORMAÇÕES E OS SINDICATOS TEM QUE CONTINUAR 
SENDO PRESTIGIADO, FORTES E INDEPENDENTES PARA PODER ENFRENTAR OS NOVOS DESAFIOS.


