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EXPEDIENTE

Depois de cinco rodadas saiu a proposta final da empresa para o Acordo Coletivo dos trabalhadores. 
Sindicato realizará assembleias deliberativas presenciais e virtuais, a partir de segunda (09) até o dia 

18 de agosto. Confira abaixo a proposta e, na próxima página, as tabelas com os locais e horários 
das assembleias e também os links de acesso para as reuniões virtuais. Participe!

ASSEMBLEIAS DELIBERAM ASSEMBLEIAS DELIBERAM 
PROPOSTA FINAL DE ACTPROPOSTA FINAL DE ACT

CS 2021 - ELEKTRO/EKCE/EKTTsCS 2021 - ELEKTRO/EKCE/EKTTs

Foram necessárias cinco rodadas de árduas 
negociações, sempre de forma virtual devido à 
pandemia de Covid-19, para que a Elektro reti-
rasse o seu pacote com maldades que prejudica-
va os trabalhadores com alterações significativas 
em cláusulas no Acordo Coletivo de Trabalho 
vigente.

Essa prática, diga-se de passagem, é comum 
das empresas e, a Neoenergia vem tentando im-
por sua vontade desde que de fato chegou em 
2018. Daí a importância da unidade das entida-
des sindicais, juntamente com a categoria, para 
barrar essa crueldade de retirada de direitos que 
são garantidos nas cláusulas históricas, frutos de 
muita luta e resistência da base.

Vale lembrar que as negociações se iniciaram 
com a rodada inaugural em 15 de junho e segui-
ram nos dias 17 de junho, 06, 15 e a útima, do 
dia 29 de julho. 

PROPOSTA FINAL
Após muitas idas e vindas e calorosos debates e dois 

intervalos de ambas as partes, a proposta final, enfim, foi 
apresentada pelas empresas.

✔Celebração do ACT por 04 anos: vigência de 02 
anos até maio de 2023, prorrogável automaticamente por 
mais 02 anos (até maio de 2025)

✔Reposição da inflação para dois anos, ou seja, 
2021 e 2022: aplicação do reajuste de 8,06% para 2021, 
com a reposição da inflação integral pelo IPCA e, e a 
garantia da aplicação de 100% do IPCA para 2022 de 
todos os itens econômicos do ACT, inclusive VA/VR/Ces-
ta Base.

✔Redução da tabela de participação de VA/VR da 
seguinte forma: manutenção do valor de R$ 1,00 nas fai-
xas 1ª, 2ª 3ª e 4ª. 

• Para 2021 - Redução para R$ 1,00 na 5ª faixa e 
redução de um ponto percentual na 6ª e 7ª faixa;

• Para 2022 - Redução para R$ 1,00 na 6ª e 7ª faixa.
Será adequada a divisão dos percentuais de opção 

nos cartões alimentação e refeição, bem como esta-
belecer um prazo semestral para alterações, conforme 
procedimento do Grupo Neoenergia (opção de 100% ou 
50%VA/VR em cada cartão). 

✔Cesta Base:
• Para 2021:
- Reajuste de 8,06% para o ano de 2021;
- Redução do percentual do desconto em 2 pontos 

percentuais (de 7% para 5%);
• Para 2022:
- Aplicação do reajuste de 100% do IPCA;
- Redução do percentual do desconto em 2 pontos 

percentuais (de 5% para 3%). 
✔Auxílio Creche: aplicação do reajuste de 8,06% 

para o ano de 2021 e de 100% do IPCA em 2022. 
• Para 2021 - Avanço de 01 ano filho(a) de 7 meses 

até 8 anos;
• Para 2022 - Avanço de mais um 01 ano (filho(a) de 7 

meses até 9 anos). 

✔ Cláusula 26ª - Parcelamento de Férias:  ade-
quação da cláusula 26ª - parcelamento das férias em até 
03 períodos.

✔ Cláusula 4ª - Política de Participação por Re-
sultados - PLR:  alteração da cláusula com relação ao 
mês das negociações de novembro para dezembro do 
ano anterior, mantendo a redação atual.

✔Clausula 6ª - Data do pagamento da segunda 
parcela do 13º: adequação na data do pagamento da 
segunda parcela do 13º até quinto dia útil do mês de de-
zembro de cada ano (cláusula 6º do ACT). 

✔Manutenção da redação da cláusula 24ª  - Plano 
de Suplementação de Aposentadorias e Pensão (a em-
presa queria a sua exclusão);

✔Ajustes relacionados a jornada de trabalho e 
Banco de horas:

Manutenção da regra atual sobre pagamento DSR e 
Compensação de horas extras; 

Adequação a partir de janeiro de 2022 apenas do pra-
zo para compensação das horas extras, passando para 
até 6 meses ou 180 horas para todas as categorias de 
trabalhadores aplicáveis (não se aplicam as regras do 
banco de horas para os trabalhadores ocupantes do car-
go do eletricista), sendo que as horas extras a 50 % au-
tomaticamente irão para o Banco de horas, não havendo 
a obrigatoriedade do formulário. 

✔Clausula 28ª - GERENCIAMENTO DE PESSOAL 
e clausula 45ª - INDENIZAÇÕES ADICIONAIS:

Exclusão da atual clausula 45ª - INDENIZAÇÕES ADI-
CIONAIS, antigo PEA com inclusão do seu texto na atual 
clausula 28ª. Com essa proposta e a discussão da nova 
redação o Sindicato destaca que: 

• O critério do Acordo Bilateral, interesse recíproco 
entre trabalhador e empresas continua prevalecendo e 
somente será possível no caso de comum acordo entre 
as partes e sem nenhum prejuízo do benefício atualmen-
te vigente.

No caso de desligamento do trabalhador por iniciativa 

das empresas, independente do motivo, houve a 
melhora na indenização da atual cláusula, sendo 
que era aplicado o percentual de 30% (trinta por 
cento) da remuneração básica (salário nominal, 
adicional por tempo de serviço e incorporação 
do acordo judicial), multiplicada pelo número de 
anos de serviço na empresa, computando-se o 
tempo anterior (CESP), limitando-se a um teto 
de 4(quatro) remunerações básicas. Pela nova 
clausula garantido a tabela com:

• Seis remunerações quem foi admitido até 
31/12/2001; 

• Quatro remunerações quem foi admitido en-
tre 01/01/2002 até 31/12/2011;

• Duas remunerações quem foi admitido entre 
01/01/2012 até 31/12/2021

Portanto, agora fica estabelecido que, depen-
dendo da data de admissão e independente do 
motivo do desligamento, o trabalhador receberá 
seis, quatro ou duas remunerações e não menos 

que isso. Confira o novo texto da Cláusula 28, na ínte-
gra no site do Sindicato (www.sinergiaspcut.com.br). 

AVALIAÇÃO DO SINDICATO E ASSEMBLEIAS
Para a direção do Sinergia CUT a proposta final apre-

senta avanços pela resistência e por não permitir a reti-
rada de cláusulas históricas o que prejudicaria muito a 
categoria. E mais: houve avanço na nova redação da 
clausula 28ª, com melhora na indenização sendo fixada 
em quantidade de remunerações e não em percentual 
por ano trabalhado. Apesar da reposição da inflação ser 
pelo IPCA e sem aumento real diante dos lucros das em-
presas em plena crise pandêmica e econômica, houve 
avanço também na redução da tabela de participação 
dos beneficios de Alimentação (VA/VR/Cesta Base), o 
que beneficia a maioria da base que tem menor renda. 
Também conquistamos a prorrogação do ACT em plena 
pandemia e com um desgoverno que continua amea-
çando a classe trabalhadora com retirada de direitos, 
bem como o cenário jurídico, que não é tão oportuno 
para a categoria buscar respaldo ou outras saídas. Vale 
sim, resistir com muita ousadia para que na mesa de 
negociação, possamos manter e avançar nas conquis-
tas preservando e ampliando direitos dos trabalhadores 
que mais são impactados nesses momentos nefastos na 
vida do cidadão.

Com tudo isso, o Sinergia CUT levará essa proposta 
para a deliberação dos trabalhadores, em assembleias 
presenciais e virtuais. Na ocasião, também será delibe-
rada a cobrança da taxa negocial no mesmo percentual 
do reajuste conquistado, ou seja, de 8,06%. Se aprova-
da, o prazo para entrega das cartas de oposição será 
de 1 a 10 de setembro de 2021, por Correio, para o Sin-
dicato.

QUADRO DE ASSEMBLEIAS 
NA PRÓXIMA PÁGINA



#VemPraAssembleia!#VemPraAssembleia!
MACRO RIO CLARO

MACRO CAMPINAS

MACRO ILHA SOLTEIRA

MACRO RIO PRETO

MACRO PRUDENTE

 Assembleias presenciais nos locais de trabalho serão de 09 a 18 de agosto. 
ATENÇÃO: devido à necessidade de cuidados sanitários especiais por conta da pandemia da Covid-19, o 

Sindicato solicita que cada trabalhador traga a sua caneta para assinatura da lista de presença. 
Confira nos quadros o local, a data e os horários das assembleias. Participe!!!

ASSEMBLEIAS ON LINE

10 de Agosto, às 11h30 - CEC 
https://us06web.zoom.us/j/89026729368 

10 de Agosto, às 17h30 - CEC 

https://us06web.zoom.us/j/82409694179

13 de Agosto, às 18hs  - Sede
https://us02web.zoom.us/j/85160003368

16 de Agosto,  às 11h30hs - Sede
https://us02web.zoom.us/j/89797573477

Aos trabalhadores que estão em home 
office, o Sinergia CUT realizará as  

assembleias virtuais, pelo Zoom, em 
dias e horários diferenciados. Para 

participar, basta clicar nos links ao 
lado, no dia e horário marcados: 

ASSEMBLEIAS PELO ZOOMASSEMBLEIAS PELO ZOOM


