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A restituição do PLR 2015
aos 6% dos Celesquianos.

No dia 6 de maio realizamos uma Assembleia com a categoria no auditório Camile, na sede da empresa, com a
participação inclusive da categoria das agências regionais via ferramenta virtual “skype” e celular.
O presidente do SENGE-SC, Fábio Ritzmann, abriu a
Assembleia e convidou o Vice-Presidente Carlos
Abraham para presidir a AGE e Rodrigo Chumbinho de
Andrade para secretariar. Abraham fez um histórico da
nossa “luta”, onde paciência, persistência e competência
sempre imperaram nesse processo, apesar da intolerância e o descrédito de alguns poucos.
Após discutida à exaustão a proposta da empresa para o pagamento em 10/05 das duas parcelas da
parte incontroversa, com a retirada dos danos morais coletivos na ação judicial do SENGE-SC, e a
suspensão da referida ação por 60 dias para justamente equacionar a parte controversa da ação, essa
proposta foi aprovada por 92 a favor, 11 contra e 14
abstenções. Findamos a primeira fase da equação e
iniciamos a segunda fase da solução final do nosso PLR
2015. Vamos continuar acreditando que vale a pena lutar
pelos nossos direitos, mesmo que em situações adversas
e difíceis. É para isso que existe um sindicato representativo e que trabalha no campo legal e negocial, sempre
na busca da melhoria para a sua categoria.
Estamos passando por um momento turbulento no país,
onde dias melhores não são visíveis, e a nova Concessão
da empresa exige de todos muito trabalho e desempenho total, inclusive da diretoria, onde a gestão administrativa e operacional devem ser priorizadas com
mais eficácia.
O SENGE-SC representa 100% dos colegas engenheiros no Estado e na CELESC, agora, infelizmente,
falta uma consciência maior e madura de uma parte da categoria para se filiarem espontaneamente ao
seu sindicato representativo, atuante e combativo.

Senge na representação legal da categoria.
Curta a nosssa página
no Facebook

FILIE-SE AO SENGE-SC PELA ENGENHARIA UNIDA
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