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 Após a categoria rejeitar, por unanimidade, a Proposta oferecida pela Empresa, o 

Sindicato enviou uma carta à Direção da Enersul  informando o resultado das assembléias e 

solicitando prorrogação do prazo das cláusulas vigentes do Acordo Coletivo 2005/2006, o 

qual foi atendido pela Empresa, estendendo até o dia 15/01/2007. 

Informamos, também, que para darmos continuidade às negociações, a Empresa 

deverá, na mesa de negociação, esclarecer, de forma transparente e objetiva, as cláusulas 

referentes ao novo plano de saúde, plano odontológico, PR, previdência privada e PCS. 

 Atendendo à solicitação do Sindicato, o RH Corporativo nos apresentou os planos de 

saúde/odontológico e previdência, na qual fizemos vários questionamentos que não foram 

totalmente esclarecidos, principalmente com relação à operadora do novo plano de saúde. O 

Sindicato colocou a importância desta operadora ser a UNIMED, haja vista, ser esta a única 

a atender, de forma satisfatória, todo o nosso Estado. 

 Com relação ao plano odontológico, causou-nos espanto o RH Corporativo 

desconhecer o repasse de R$ 19,00, que hoje é praticado pela empresa, garantindo os 

tratamentos de prótese, implante  e aparelho ortodôntico para menores de 18 anos, que estão 

acordados no ACT 2005/2006. O Sindicato conseguiu através do RH Corporativo, o 

comprometimento de assegurar este direito no novo Acordo. 

 Sabemos que há uma expectativa muito grande da categoria, principalmente com 

relação ao abono do tíquete de natal, mas não podemos aceitar que a empresa nos force a 

assinar um Acordo Coletivo sem definir os pontos mais importantes, principalmente com 

relação ao plano de saúde/odontológico. 

 O Acordo Coletivo deste ano é DIFERENTE de todos os outros acordos anteriores, 

pois, nunca foi proposta, pela Empresa, tantas mudanças como as que estão sendo feitas 

agora. Essas mudanças afetam diretamente a nossa vida, pois se referem a nossa carreira 

(PCS), a nossa futura aposentadoria (ENERPREV) e a nossa saúde (ENERVIDA). 


