Dezembro 2017 - Nº 544

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

CONVOCAÇÃO

Tendo em vista a posição da empresa em não apreciar a contraproposta da INTERSINDICAL dando como justificativa que o outro grupo
sindical, a Intersul, já tinha em mesa, concordado com a proposta da
empresa, estamos convocando os Engenheiros , Economistas, Administradores, Contabilistas e Técnicos Industriais, legalmente representados por seus Sindicatos que formam a INTERSINDICAl, para se
reunirem em Assembleias Extraordinárias para deliberarem sobre a
proposta da empresa para o ACT 2017/2018.
Em Capivari de Baixo ocorrera em 5 de dezembro, às 12hs em primeira convocação e às 12h30 em segunda convocação na sede da ASES.
Em Florianópolis, no mesmo dia, às 18h em primeira convocação e às
18h30 em segunda convocação, na sede do SENGE, sito a Rua Júlio
Moura, nº 30, 1º andar, Centro, Florianópolis.
Para os empregados lotados nas áreas descentralizadas e àqueles
que estarão impossibilitados de comparecer nas Assembleias poderão manifestar sua posição por email. Para isso foi criado um email
exclusivo e que será mantido todas as reservas dos registros.
Email: act17.18engie@gmail.com
Importante lembrar todos os empregados para se posicionarem com
relação a proposta apresentada pela ENGIE cujo teor está em anexo.
Também estamos anexando a contraproposta da INTERSINDICAL,
que não foi discutida em mesa em função do entendimento entre a
Empresa e Intersul.
Ainda acreditamos que a Diretoria possa avançar e melhorar a proposta resgatando o desgaste ocorrido por ocasião do último ACT que
pela primeira oportunidade da sua história aplicou uma perda de
massa salarial aos trabalhadores quando parcelou o índice de reposição em duas parcelas.
Anexo link da Proposta da empresa e contraproposta da INTERSINDICAL ainda não discutida em mesa de negociação.
INTERSINDICAL NA REPRESENTAÇÃO LEGAL DAS SUAS
CATEGORIAS E NA DEFESA DE TODOS OS EMPREGADOS DA ENGIE

FILIE-SE AO SINDICATO DE SUA CATEGORIA

