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Com a finalidade de 
garantir a mais ampla 
participação dos traba-
lhadores nas decisões, 
o Sinergia Campinas 
realizará mais assem-
bleias do que as previs-
tas em edital, publica-
do em seu site (www.
sinergiaspcut.com.br) 
no último dia 8, para de-
liberação sobre a pauta 
específica da Participa-
ção nos Lucros e Re-
sultados (PLR) de 2022 
da Elektro e demais 
empresas. Esta amplia-
ção da convocação está 
prevista no edital. 

Por conta do feriado da Pai-
xão de Cristo, a assembleia de 
Três Lagoas (MS) teve a data 
alterada. Prevista em edital para 
ser realizada no próximo dia 15, 
foi alterada para 18 de abril, às 
6h30 em primeira convocação e 
às 7h em segunda convocação.

As assembleias iniciaram nes-
ta segunda-feira (11), sendo rea-
lizadas em Itapeva, Apiaí, Capão 
Bonito e Itaporanga. Na terça 
(12), foi a vez dos trabalhado-
res de Tatuí e Tietê deliberarem. 
Confira no verso onde serão 
realizadas as próximas assem-
bleias, que acontecem até 9 de 
maio.

Debate longo
A proposta final de PLR 2022 

foi muito discutida na última ro-
dada de negociação, ocorrida 

em 23 de março. As empresas 
apresentaram a primeira ver-
são e os sindicatos fizeram uma 
contraproposta para reivindicar 
a inclusão de dois itens: a ma-
nutenção do modelo para a PLR 
2022, mantendo inalterado os 
termos vigentes em 2021, e a 
garantia do pagamento da ante-
cipação da PLR 2022 até 31 de 
julho 2022, com a melhoria no 
valor do adiantamento para R$ 
2.000,00 + 30% de uma remu-
neração do mês anterior e pa-
gamento da 2ª parcela até 31 de 
março de 2023.

Mas, a proposta de melhoria 
do valor de adiantamento não 
foi aceita pelas empresas, que, 
após um longo debate, apresen-
taram sua proposta final para a 
PLR 2022. Confira acima.

Proposta Final
● Assinatura do Termo 

de PLR para um (1) ano 
(2022).

● Manutenção da me-
todologia da PLR 2021 
para PLR 2022 para o 
grupo de trabalhadores e 
liderança, conforme mo-
delo vigente, para todas 
as empresas abarcadas 
no Acordo Coletivo, exce-
to EKCE.

● Manutenção da an-
tecipação da PLR em ju-
lho 2022, no valor de R$ 
1.700,00 + 27% de uma 
remuneração do traba-
lhador no mês anterior. 

O pagamento do fechamento da 
PLR 2022 acontecerá em 31 de 
março de 2023.

● Quadro de Objetivos e Me-
tas da Elektro Redes S.A, con-
forme quadro no verso.

Questionamento do
Sindicato

O Sindicato de Campinas soli-
citou, durante a reunião, que as 
empresas explicassem o motivo 
da exclusão da EKCE, uma vez 
que há um Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT) vigente com ela. 

De acordo com a bancada pa-
tronal, não haverá qualquer pre-
juízo com a exclusão da EKCE, 
uma vez que os trabalhadores 
foram realocados em outras em-
presas do Grupo (NC Energia e 
Neoenergia Serviços), que tam-
bém fazem parte do Acordo.

Sinergia Campinas aumentou o número de assembleias para deliberação da PLR 2022 da Elektro e 
demais empresas para garantir a participação de todos os trabalhadores. Participe!

www.sinergiaspcut.com.br

#VemPraAssembleia
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Confira as próximas assembleias*
PLR Neoenergia Elektro e Demais Empresas

Macro Campinas
13 de abril

Piedade: 7h30
Pilar do Sul: 7h30
Tapirai: 7h30
Piracaia: 16h30

14 de abril
Sede: 7h
Atibaia: 7h

Macro Ilha Solteira
18 de abril

Três Lagoas:6h30
Pereira Barreto: 12h30
Ilha Solteira: 16h

 19 de abril
Mirandópolis: 12h30
Andradina: 16h

20 de abril
Dracena: 7h
Panorama: 10h30
Pacaembu: 14h
Stª Rita do Pardo: 
14h

Macro Rio Preto
25 de abril

Votuporanga: 7h30
Nhandeara: 16h

 26 de abril
Jales: 7h30
Santa Fé: 13h30
Palmera do Oeste: 
16h

27 de abril
Fernandópolis: 7h30
Indiaporã: 13h30
Cardoso: 16h

28 de abril
Buritama: 7h30
General Salgado: 
13h30
Auriflama: 16h

Macro Prudente
13 de abril

Pirapozinho: 7h30
Mirante: 12h30
Teodoro Sampaio: 
16h30 

 14 de abril
Primavera: 7h30
Anaurilandia: 
16h30

22 de abril
Euclides da Cunha: 
7h30

Macro Rio Claro
14 de abril

Santa Rita Passa 
Quatro: 13h
Tambau: 14h

 26 de abril
Porto Ferreira: 7h30

27 de abril
Araras: 7h30

28 de abril
Leme: 7h30

03 de maio
Pirassununga: 7h30

04 de maio
Rio Claro: 7h30
Itirapina: 13h

05 de maio
Limeira: 7h30
Artur Nogueira: 13h

06 de maio
São João da Boa 
Vista: 7h30
Vargem Grande 
Sul: 13h

09 de maio
Mogi Guaçu: 7h30
Conchal: 13h

Quadro de Objetivos e 
Metas da Elektro Redes S.A

* As assembleias estão dispostas por Macro e 
por data. Os horários na tabela são da primeira 
convocação. A segunda convocação acontece 
sempre meia hora depois. Novas assembleias 
podem ser convocadas, como prevê o edital, se 
houver necessidade. Trabalhador(a), participe!


