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ACORDO COLETIVO
Prezados colaboradores da EBP,
Os Sindicatos dos Engenheiros, Técnicos Industriais, Economistas, Contabilistas e
dos Administradores do Estado de Santa Catarina – que compõem a Intersindical
dos Profissionais de Nível Médio e Universitário da ENGIE e ainda a Federação
Nacional dos Engenheiros – FNE e Federação Nacional dos Técnicos Industriais –
FENTEC, que negociam e assinam Acordo Coletivo de Trabalho com a ENGIE Brasil
Energia S.A, durante o processo de negociação do ACT2017/2018, recebeu da
Comissão de Negociação da ENGIE Energia, uma proposta para estender aquele
Acordo para os empregados da EBP.
Por uma questão processual legal foi então publicado um novo edital específico
para a EBP.
Informações dos RH´s das empresas dão conta que foi dado ciência, a todos os
empregados, das cláusulas do ACT2017/2018, recém assinado com a EBE. Diante
do exposto estamos consultando os empregados e pedindo a sua manifestação
individual quanto ao de acordo ou qualquer outro encaminhamento que
Federações e Sindicatos devem dar a tão importante instrumento nas relações de
trabalho.
Já fomos informados por alguns colaboradores que existe a prática de alguns
benefícios na EBP, diferente da EBE, a exemplo do Plano de Saúde entre outros.
Portanto, solicitamos que cada interessado faça uma análise criteriosa das
cláusulas do ACT da EBE.
Os retornos a este comunicado, com a aceitação e/ou comentários pertinentes
poderão ser feitos pelo e-mail act17.18engie@gmail.com, onde será mantido o
sigilo em relação aos seus autores. Procedimento que já vem sendo adotado com
os empregados da EBE, e tem dado excelentes resultados para ambas as partes.
Solicitamos que as manifestações dos empregados sejam feitas até o dia 08 de
março de 2018. O resultado da consulta norteará as próximas ações das entidades
sindicais junto a Comissão de Negociação da Empresa.
Sendo o que tínhamos, ficamos a disposição para outros esclarecimentos.
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