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Os trabalhadores 
da CPFL PPGB vão  
deliberar a proposta 
f ina l  de Acordo 
Coletivo negociada 
entre a empresa, 
o Sinergia CUT e 
demais entidades 
sindicais. Foram 

quatro rodadas de negociação, sendo a 
última  realizada no dia 14 passado.

Vale lembrar que na primeira rodada, 
que aconteceu em 21 de junho. A empresa 
manteve o reajuste de 2,86% (IPCA) nos 
salários e no kit alimentação (VA e VR), 
cujo índice foi acordado em 2017, além da 
garantia da data base em 1º de junho. 

O ACT atual possui vigência até 2019 
e há a possibilidade de prorrogá-lo até 
2020, desde que fique consensada a 
aplicação do IPCA do período de 01/06/18 
a 31/05/2019 nos salários e benefícios 
expressos monetariamente no Acordo, em 
01 de junho de 2019. A cláusula referente 
à aposentadoria terá uma nova redação, 
confirmando o que ficou acordado em 2017, 
em aditivo a ser assinado neste ano.

Essa é a proposta de ACT que será 
deliberada pela categoria nas assembleias. 
Na ocasião, os trabalhadores também 
deliberarão sobre a cobrança da taxa 
negocial.

PROPOSTA DE PLR: 
DISCRIMINAÇÃO E DIVISÃO

Ainda na primeira rodada, tão logo expôs 
a proposta de ACT, os negociadores já 
começaram a querer discutir o novo destino 
da verba para movimentação de pessoal, 
proposta imediatamente rejeitada pela 
bancada do Sindicato.

Em 03 de julho, na segunda reunião 
de negociação, foi “mais do mesmo”, e a 
proposta foi novamente rejeitada na mesa. 
Assim também aconteceu na terceira 
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Trabalhadores deliberam 
proposta de ACT e de PLR

Sinergia CUT realiza assembleias para deliberar sobre a proposta final do ACT e da PLR. Não fique de fora! 

rodada, em 07 de agosto. 
Na quarta rodada, dia 14 passado, a 

CPFL PPGB informou ao Sinergia CUT e 
às demais entidades sindicais que foram 
analisadas as ponderações do Sindicato 
referente à proposta de um novo modelo 
de PLR. 

Na nova proposta, para o indicador 
corporativo EBITDA fica considerado o 
seguinte:
• Trabalhadores CPFL Paulista e 

CPFL Piratininga: somatória do EBITDA 
consolidado dessas duas distribuidoras
• Trabalhadores CPFL Brasil: EBITDA 

consolidado da CPFL Brasil
• Trabalhadores CPFL Geração: EBITDA 

consolidado da CPFL Geração
Quanto aos indicadores e as metas dos 

negócios:
• CPFL Paulista e CPFL Piratininga:               

DEC e FEC, FER 
• CPFL Brasil:  % de refaturamento; nº de 

UCs; e nº de fornecedores
• CPFL Geração: disponibilidade; auto de 

Infração; atendimento à recomendações 
da ONS.

Com relação à adoção de um target 
referencial único para todos os grupos de 
cargos, a nova proposta considera 1,4 bases 
mensais para todos os cargos e o aumento 
do valor mínimo de referência, elevando o 
potencial de ganho no fator de desempenho.

A empresa destacou que essa proposta 
está condicionada a duas situações:
• Que o valor de referência mínimo seja 

aplicado somente para os trabalhadores 
admitidos até 31 dezembro de 2017;
• Que, para a PLR de 2019, o grupo de 

cargos com nível superior passe para 1,5 
bases mensais.

Com relação ao pagamento da 1ª parcela 
da PLR, a proposta prevê a adoção do 
mesmo valor utilizado em 2017: para os 
trabalhadores admitidos até 31 de dezembro 

de 2017, condicionando que para 2019 e 
para os trabalhadores admitidos após 1º 
de janeiro de 2018, o valor de referência da 
primeira parcela da PLR ficaria em 50% da 
sua base mensal.

E, após uma intervenção do Sindicato 
sobre algumas melhorias ainda necessárias, 
a empresa apresentou os seguintes pontos:
• Elevação da referência mínima, chegando 

em R$ 4.800,00, com a utilização do fator 
de desempenho.
• Estender o valor de referência mínima 

para a PLR de 2019, restringindo a sua 
aplicação para os trabalhadores admitidos 
até 31 de dezembro de 2017;
• Elevar o valor da 1ª parcela da PLR de 

2019 para 50% do target de referência do 
cargo.

POSIÇÃO DO SINDICATO
Para a direção do Sinergia Campinas, 

ao fazer essa proposta de PLR 2018, a 
empresa divide os trabalhadores, por três 
motivos principais:
1.  A propos ta  segrega os  novos 

trabalhadores; 
2.  Metas estabelecidas ainda não 

conhecidas;
3. Congelamento da PLR 2019.
Para o Sindicato, esta proposta está “ruim” 

porque segrega os novos trabalhadores e 
cria diferenças entre trabalhadores, além 
de não especificar de forma clara quais são 
as metas das áreas.
Assim, a Direção do Sinergia CUT está 

encaminhando a proposta pela rejeição para 
que a CPFL reabra a mesa de negociação e 
avance naqueles pontos que estão “ruins”.   

PARTICIPE DAS ASSEMBLEIAS
O Sinergia CUT realizará assembleias 

deliberativas nos locais de trabalho a partir 
desta quarta-feira (22). Na ocasião, a 
categoria vai deliberar a proposta de ACT e, 
depois, a proposta de PLR. Participe! Afinal, 
a decisão é sempre dos trabalhadores!


