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NAS MÃOS DOS “PRESIDENTES”
Uma oportunidade para ser melhor encaminhado o ACT 2016/2017 apareceu com a
reunião do Conselho de Administração marcada para esta sexta feira no Rio de Janeiro.
Ainda impera forte resistência por parte da Empresa para dar um tratamento justo a quem
sempre zelou e cumpriu as metas estabelecidas pelo Grupo Franco Suez. Como existe um
novo mando na estrutura gerencial não ficou claro para a Intersindical que reúne Engenheiros, Economistas, Técnicos Industriais, Administradores e Contabilistas se as dificuldades para chegar a bom termo o Acordo está somente nas mãos do presidente Sattamini e sua Diretoria. Embora reconhecemos a independência do Presidente mas nunca
é demais pensar que uma outra força pode estar presente nesta negociação. Desta forma
o encontro de sexta feira pode ser fértil para tratar do assunto junto ao responsável pela
Unidade de Negócio no Brasil, Maurício Stolle Bähr.
Dados favoráveis para defender um Acordo justo estão na ordem do dia. 71% das empresas que tem resultados positivos em 2016 fecharam acordos, repondo ou aplicando índices acima da inflação (8,5%). A ENGIE em 2015 teve um lucro de 1,5 bilhão de reais e para
este ano não será diferente. Dados já divulgados dão conta que até o terceiro trimestre/2016 o lucro já ultrapassou 1,070 bilhão. Só no terceiro trimestre/2016 houve um
crescimento de 14,2% em relação ao mesmo período anterior. O que leva a uma expectativa do balanço em 2016 ser novamente um dos destaques do Setor, deixando ao largo
todas as contradições do Setor Energético impostas no governo Lula/Dilma, que atingiram de morte as empresas co-irmãs do Grupo Eletrobras.
Independente da reposição integral da inflação, cláusula pétrea em Acordos, os empregados ainda têm forte expectativa de ser atendida uma relevante bandeira da Intersindical.
Aumentar o montante da PLR a ser distribuída em 2017.
A Intersindical espera que, na reunião de líderes no Conselho de Administração, também
seja uma oportunidade para tratar de reconhecimento do ponto forte da Empresa, o qualificado quadro de colaboradores sempre pronto para encarar desafios.
Por um justo Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2017.

Feliz Natal e sucesso em 2017.
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