
RESULTADOS PLR ISA CTEEP 2020

Confi ra os indices que serão usados como parâmetro para defi nir o valor do benefício

Comemoração com gosto de amargo.

2020: um ano para esquecer jamais!

Os trabalhadores da Isa 
Cteep receberão o pagamento 
da PLR 2020 no fi nal deste mês 
(30/03). Vale destacar que ha-
verá o desconto da antecipação 
paga de 4.600,00 em setembro 
de 2020, sem a correção da 
parte fi xa de 6.300,00 + 40% 
da remuneração base (salario 
+ adicionais fi xos). Todos os tra-
balhadores receberão uma PLR 
menor que em 2019, mesmo os 
que bateram 100% das metas.

Somente após várias co-
branças por parte do Sinergia 
CUT que a Relações Sindicais  
da CTEEP realizou reunião 
na quinta-feira (25/03) para 
apresentar os resultados da 
PLR 2020.  

Vale destacar que para a 
PLR 2020, com a nova formula 
de apuração de metas, nem 
todos os trabalhadores recebe-
rão o mesmo valor de PLR em 
comparação ao ano anterior, 
abaixo o atingimento das metas 
da PLR coletiva 2020 (confi ra 
as tabelas neste boletim):

O Sinergia CUT questionou 
a empresa sobre os resultados 
apresentados. A empresa não 
convenceu e nem exibiu dados 
que justifi quem os resultados 
abaixo da meta de 100% em um 
ano de resultados fi nanceiros 
estratosféricos.  

Pior:a divulgação acontece 
às vésperas do pagamento, 
o que dificulta a intervenção 
dos Sindicatos para corrigir 
possíveis distorções e a devida 
aplicação das regras de expur-
gos de eventos não causados 
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por negligência, imprudência, 
imperícia ou incompetência 
gerencial/operacional. 

Vale lembrar que no debate 
da negociação da PLR 2020 
em agosto do ano passado, o 
Sinergia CUT questionava e 
muito a mudança da metodolo-
gia e dos possíveis resultados 
com esta mudança em plena 
pandemia do COVID19. 

Enquanto isso, alguns sindi-
catos rapidamente aprovaram 
em suas bases, impedindo 
a continuidade da mesa de 
negociação para o acúmulo 
sufi ciente e até mesmo evitar 
esses resultados decepcionan-
tes e insatisfatórios.  

Com comportamento que 
não é  diferente das demais 
empresas do setor, a ganância 
é a verdadeira prática da ISA 
CTEEP. 

Ela contraria o seu próprio 
discurso de sensibilidade e so-
lidariedade aos seus “colabora-
dores” que são os verdadeiros 
responsáveis pelos excelentes 
resultados fi nanceiros da com-
panhia. 

Esses mesmos trabalhado-
res que proporcionaram justa-
mente o fantástico resultado de 
2 bilhões de lucro líquido para 
empresa. 

Falta muita sensibilidade 
num ano atípico de pandemia 
em que o serviço essencial de 
transmitir energia elétrica com 
qualidade e sem interrupções 
foi realizado com muita com-
petência e comprometimento 
pelos seus trabalhadores que 

não mediram esforços. Os 
trabalhadores colocaram a sua 
saúde e de seus familiares em 
risco para manter a empresa 
funcionando e conquistar a 
excelência operacional tão 
almejada.

Parabéns aos trabalha-
dores que vão receber 100% 
da merecida participação nos 
lucros e resultados na próxima 
terça feira, e aos trabalhadores 
que sofrerão desconto na PLR 
2020. 

Esses merecem mais ainda 
nossos parabéns, respeito e 
solidariedade por não terem 
seus esforços reconhecidos 
pela direção da ISA CTEEP!

Segue abaixo parte do texto 
da fala do Presidente da ISA 
CTEEP para aos acionistas da 
companhia.

“Mesmo em um ano tão 
atípico e com tantos desafi os, 
alcançamos resultados recor-
des, pautados na excelência 
operacional e na solidez da 
gestão fi nanceira. Registramos 

no ano receita líquida de R$ 
3,9 bilhões que, aliada à nossa 
disciplina de custos, permitiu 
avanço da margem EBITDA 
ajustado para 86% e o lucro 
líquido de R$ 2,0 bilhões. 

Esse resultado impulsionou 
o avanço da estratégia que tem 
como foco crescimento com 
geração de valor sustentável e 
também viabilizou a distribuição 
de proventos no montante de 
R$ 1,67 bilhão, que representa 
dividend yield (rendimento de 
dividendos) de 9%”, disse Rui 
Chamas

Vamos juntos preservar 
VIDAS,. É hora de fazer do dis-
curso e, prática e, reconhecer 
de verdade os seus trabalha-
dores, revendo e reavaliando 
os resultados das metas esti-
puladas e não alcançadas em 
100%, com a palavra a Direção 
da Isa Cteep!

Sindicalize-se!
 A saída da crise é coletiva.
O Sindicato é seu parceiro 

nessa luta!

 Gerência/Área de trabalho Valor apurado das metas

 Gerencia Regional Bauru   100%

 Gerencia Regional Cabreúva   100%

 COT/ Operação    100%

 COT/ Manutenção    100%

 Gerencia Regional Taubaté   80%

 Gerencia Regional São Paulo   77%

 Gerencia de Outros Estados   90%

 Corporativo     85%
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PLR ISA CTEEP 2020

Confi ra os índices utilizados para o cálculo do benefício

As tabelas são 

fundamentais 

para o cálculo da 

PLR para todos 

os trabalhadores. 

Confi ra os índices 

e fi que sempre 

ligado nos 

informativos do 

Sinergia CUT

Para viabilizar 

essas e outras 

conquistas, 

venha participar 

conosco desta 

luta. 

Não fi que só. 

Fique Sócio do 

Sinergia CUT


