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Sindicato dos Energéticos 
do Estado de SP

Assembleias decisivas 
na Elektro

Nos últimos dias, enquan-
to a bola rolava na Rússia, 
os dirigentes do Sinergia 
Campinas buscavam preser-
var e ampliar os direitos dos 
trabalhadores. 
Na última roda-
da para discutir 
o ACT, realizada 
no último dia 5, 
foram oito horas 
de negociação e 
avanços foram 
c o n q u i s t a d o s 
(veja quadro nes-
ta página).

Na parte econômica, a re-
posição da infl ação pelo IC-
V-DIEESE com aumento real 
passou de 2,5% para 2,86%, 
estendendo o mesmo índice 
para todos os benefícios. Na 
alimentação, a participação 
dos trabalhadores foi reduzi-
da em 50% na Cesta Base e 
em R$ 1,00 no VA/VR da 3ª 
faixa e de 1% para as demais. 
Esse valor simbólico benefi -
ciará mais 900 trabalhadores, 
que ganham até R$ 3.753,93.

Nas cláusulas de Política 
de Emprego, 28ª e 29ª, o Si-
nergia CUT avançou em mais 
um ano, o que permitirá que 
mais de 180 trabalhadores 
sejam incluídos em caso de 

Sinergia CUT considera positiva proposta fi nal apresentada pela empresa. 
Assembleias deliberativas acontecem a partir desta segunda (23) em todos os locais de trabalho

demissão e implementação 
de novas tecnologias e futu-
ras reestruturações. 

Sobre a retirada do com-
provante do ponto eletrônico, 

será possível, 
não conforme a 
redação da Por-
taria 373, mas 
em uma condi-
ção que permita 
a conferência 
pelo trabalhador. 

Uma impor-
tante conquista 
foi também a 

prorrogação do Acordo Co-
letivo de Trabalho até 2022, 
uma vitória em  tempos de 
golpe e antirreformas. Ou 
seja, garantia até a próxima 
Copa do Mundo. 

Após uma reunião no dia 
19, a PLR 2018 foi negocia-
da para um novo modelo da 
Neoenergia e a PLR 2019 
será negociada até fi nal do 
ano (veja mais no verso).

Todos os demais itens das 
pautas dos sindicatos e da 
empresa serão incluídos na 
cláusula 47ª para discussão 
futura.  Diante disso, o Sindi-
cato realiza assembleias de-
liberativas a partir do dia 23 
julho. Trabalhador, participe!

► Reajuste salários e demais benefícios: 2,5% + 0,36% 
de Aumento Real = 2,86%

► Reajuste VA/VR/Cesta base: 2,5% + 0,36% de Aumento 
Real = 2,86%

► Cesta base: redução na participação dos trabalhadores 
da Cesta base de 18% para 9%

► VA/VR: redução da tabela de participação dos 
trabalhadores do VA/VR da 3ª faixa para R$ 1,00 e de 1% 
nas demais faixas;

► Cláusula 28ª (Gerenciamento de Pessoal): alteração 
na data de 31/12/2008 para 31/12/2009;

► Cláusula 29ª (Reestruturação Organizacional e 
Implementação de Novas Tecnologias): alteração na data 
de 31/12/2008 para 31/12/2009;

► Vigência: prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho 
até 2022;

► Cláusula 27ª (Controle de Ponto de Frequência): 
alteração das novas maquinas de relógio de ponto para 
dispensar a impressão do comprovante da batida do cartão;

► PLR 2018 e 2019: Adequar o modelo de PLR da Elektro 
ao da Neoenergia. ◙ PRL 2018: garante o pagamento 
da antecipação no final deste mês. Garante o valor mais 
vantajoso caso o resultado final do novo modelo seja pior 
e continua a discutir indicadores e metas, podendo retirar o 
Objetivo Projeto com a redistribuição da pontuação. ◙ PLR 
2019: os objetivos serão negociados até o final de 2018;

► Concessão de Gift Card no valor individual de R$ 200,00 
para todos os trabalhadores em Dezembro de 2018;

► Inclusão de todos os itens das pautas dos sindicatos 
e empresa na Cláusula 47ª do Acordo Coletivo de Trabalho 
com o compromisso de continuar discutindo os temas.

Confi ra a proposta

Taxa Negocial- De acordo com a cláusula 44ª, o trabalhador terá direito a carta de oposição, desde que se manifeste nos 
termos da lei e jurisprudência, até o dia 10 (dez) do mês de desconto. Será deliberada na assembleia uma Taxa Negocial no 

mesmo percentual do reajuste conquistado na data base, que foi de 2,86%.
Para os trabalhadores que já entregaram a carta no prazo de 1 a 10 deste mês, a oposição será considerada. Caso aprove a 
proposta e a empresa pague os valores retroativos no mês de agosto, o prazo será estendido do dia 1 ao 10 deste mês para 

receber as cartas daqueles que ainda não a entregaram. 
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PLR 2018

Pacote inclui novo modelo 
e garante adiantamento

Desde a conquista do pagamento da Participação nos Lu-
cros e Resultados (PLR), o Sinergia Campinas assegurou 
avanços na mesa de negociação para garantir que o empenho 
e a dedicação dos trabalhadores no dia a dia fosse reconheci-
do pela Elektro, independentemente do acionista controlador. 

Acompanhe aqui um resumo das conquistas na evolução 
do piso mínimo destinado à distribuição da PLR e que foram 
melhorando o benefício para todos nos últimos anos:

2008 - Sindicato negocia com Elektro a redução de metas 
que, a partir de 2009, passam de nove para três indicadores.

2011 - Negociação do Sindicato garante a conquista da 
PLR Especial de venda, um “plus” a mais na PLR anual.

2015 - O piso mínimo sobe para R$ 740 milhões diante do 
Resultado do Serviço de R$ 644 milhões. Esse mesmo piso é 
mantido em 2016, mesmo com o Resultado do Serviço sendo  
de R$ 471 milhões.

2017 - Negociação avança e Sindicato garante um reajuste 
e o novo piso mínimo é reajustado para R$ 760 milhões, já 
que o Resultado do Serviço atingiu R$ 698 milhões. 

Várias mudanças no tempo... 

Modelo atual            

É fato que o Sinergia Cam-
pinas sempre dedicou atenção 
especial à negociação da Par-
ticipação nos Lucros e Resulta-
dos (PLR), conquistando avan-
ços signifi cativos nos últimos 
anos (leia box).

Mas a prática do Sindicato 
sempre foi a de garantir o pa-
gamento do benefício no Acor-
do Coletivo de Trabalho (ACT) 
e debater montante, metas e 
indicadores em negociação 
posterior para não prejudicar o 
processo de negociação duran-
te as campanhas salariais. 

Tudo para garantir aos traba-
lhadores as conquistas econô-
micas e sociais do ACT e para 
assegurar uma negociação de-
talhada e amadurecida da PLR, 
com  o devido reconhecimento 
da categoria nos lucros con-
quistados pela empresa todos 
os anos. 

Atualizar é preciso!
Aliás, nos últimos anos, o 

empenho do Sinergia Campi-
nas foi o de convencer os ne-
gociadores da Elektro de que 
o modelo da PLR deveria ser 
rediscutido e atualizado, já que 
o atual não mais remunera de 
forma justa e digna os trabalha-
dores. 

Só que agora, em plena 
Campanha Salarial, a empresa 
inclui uma nova proposta para 
pagamento da PLR no pacote 
da negociação. Inicialmente, o 
novo modelo seria para 2019, 
com negociação até novembro.

  Pagamento garantido
Mas, diante do fato de que 

a PLR 2018 já foi negociada e 
está fechada em cima de três in-
dicadores e um piso mínimo de 
R$ 760 milhões - garantindo um 
adiantamento de R$ 1.500 mais 
27% da remuneração de junho, 
com pagamento até o penúltimo 
dia útil de julho -, o Sindicato rei-
vindicou uma reunião especial 
para tratar do assunto. 

O argumento é simples: a 
Elektro precisava explicar o 
novo modelo proposto em deta-
lhes, visto que já é o praticado 
pelo Grupo Neoenergia. 

Por isso mesmo, também 
precisava envolver outros sin-
dicatos ligados ao grupo, para 
que a PLR 2019 seja decidida 
pelo conjunto de entidades de 
trabalhadores. 

Nova PLR em debate
A reunião específi ca aconte-

ceu no último dia 11, com a pre-
sença de alguns gestores das 
áreas diretamente responsáveis 
pelas metas. 

Logo no início, o gestor de 
RH afi rmou que o novo modelo 
proposto para a PLR é ter como 
base o resultado do Ebitda, ao 
invés do Resultado de Serviço, 
e aumentar os indicadores  a se-
rem alcançados dos três atuais 
para 16 já em 2018. 

A reunião foi encerrada pelos 
negociadores da empresa, que 
reafi rmaram que a nova PLR fa-
ria parte do pacote da proposta, 
mas sem debater garantias para 

os trabalhadores.
Nova reunião

Diante disso, o Sinergia CUT 
solicitou nova reunião com a 
empresa, o que ocorreu no últi-
ma quinta-feira (19). Depois de 
muito debate, o Sindicato e a 
empresa fi rmaram compromis-
sos importantíssimos. Primeiro, 
que, mesmo com o novo modelo 
fi ca garantido o pagamento do 
adiantamento em julho. 

Mais: para o pagamento da 
PLR 2018, os resultados da 
nova metodologia serão com-
parados com o modelo anterior 

do Termo Aditivo já assinado, e 
será pago o valor que for mais 
vantajoso para os trabalhado-
res.  

Por fi m, a Elektro assumiu o 
compromisso também de con-
tinuar a negociar a PLR 2018, 
avaliando as sugestões do Sin-
dicato sobre os objetivos apre-
sentados. Já a PLR 2019 deve 
ser negociada até dezembro. 

Tudo isso para garantir que 
o benefício seja mais justo e 
digno para os trabalhadores. A 
decisão agora é da categoria! 
Porque o momento é de luta!

Novo modelo
1,5% do Resultado do Serviço ou
Piso Mínimo de R$ 760 milhões
► Montante de R$ 11,4 milhões 
(Eletricitários = R$ 10,775,622 e

Engenheiros = F$ 624,378)

► 88,66% parte fi xa =  R$ 9,553,666,47
► 11,33% parte variável = R$ 1,221,955,53

3 indicadores

Considerando um Ebtida atingido em R$ 929 milhões:
Variação de 0,5% a 2,25% do Ebtida

► De R$ 3,716 a R$ 16,72 milhões
R$ 14.684.000 = Engenheiros e Eletricitários

► 50% parte fi xa = R$ 1,858 a R$ 8,36 milhões
► 50% parte variável = R$ 1,858 a R$ 8,36 milhões

16 indicadores


