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Acidentes: Sinergia-ES
aciona Compliance da EDP 

Trabalhadores recebem 
certificados de cursos 

Confraternização do Dia do 
Eletricitário será no dia 25/11

05 06

Os/as trabalhadores/as das 
empresas que fazem parte do 

grupo EDP aprovaram em 15 
assembleias, realizadas de 15 a 22 
de outubro, a pauta de 
reivindicações para o Acordo 
Coletivo de Trabalho(ACT) 
2018/2019 e o acordo de PLR 2018. 

A categoria reivindica reajuste 
salarial do IPCA + 5% de ganho 
real para trabalhadores filiados ao 
Sinergia-ES e reajuste diferenciado 
para os demais trabalhadores/as e 
tiquete-alimentação/refeição de R$ 
1.100,00 para todos os/as 
empregados/as.

Também será buscado piso 
salarial de R$ 1.590,00, 
credenciamento de R$ 230,00 para 
trabalhadores/as filiados/as ao 
sindicato e sobreaviso de uma 
hora para cada hora trabalhada.

Quanto ao tiquete-extra a ser 
creditado no final do ano, a 
categoria aprovou a reivindicação 
de uma cartela no valor de 
R$1.100,00 para os/as 

trabalhadores/as filiados/as ao 
Sinergia-ES e com relação ao 
tiquete férias, os/as 
trabalhadores/as aprovaram a 
reivindicação de uma cartela 
também para os/as filiados/as ao 
Sinergia-ES.

Entre outras reivindicações 
feitas para trabalhadores/as 
filiados/as ao Sinergia-ES e que 
foram aprovadas nas assembleias 
estão os benefícios de assistência 
médica e odontológica, seguro de 
vida e despesas com 
medicamentos aos trabalhadores 
admitidos até 31/12/1990; 
continuidade ao tratamento 
médico e odontológico aos 
desligados da empresa, lanche em 
hora extra e abono de Natal. Foi 

aprovado também que a taxa 
assistencial será de 1% por mês e 
os/as trabalhadores/as não 
filiados/as ao sindicato que não se 
opuserem ao desconto da taxa 
terão direito a todas as cláusulas 
do ACT.

PLR 2018
Os/as trabalhadores/as 

aprovaram a manutenção da regra 
e do modelo do acordo anterior 
em que as metas estabelecidas 
variam de 80% a 120% e o 
pagamento será de 1,5 a 2,5 
remunerações. No entanto, se os 
resultados das metas de lucro e 
perda forem acima do 
estabelecido nenhum trabalhador 
receberá menos de RS 5.000,00 
conforme regras já acordadas.

Grupo EDP: Trabalhadores/as aprovam pauta 
de reivindicações para ACT e Acordo PLR 2018

 Sindicato realizou as Oquatro últimas 
confraternizações com 

a categoria no interior do ES. 
No dia 23 de junho, 
trabalhadores/as e seus 
dependentes participaram 
junto com a diretoria do 
Sinergia-ES da confraternização 
em Colatina. Foi um sábado 
agradável com a presença de 
muitas crianças que se 
divertiram com os brinquedos 
e com as brincadeiras da 
equipe do palhaço Luzitano. 

Para começar a integração, 
aconteceu um torneio de 
futebol que consagrou 
vencedora a equipe do 
Armazém 1, ficando a equipe 
COD em segundo. 

Os/as sindicalizados/as ao 
sindicato tiveram a 
oportunidade de participar do 
sorteio de vários brindes, entre 
eles um televisor 32 polegadas 
que teve dois ganhadores: os 
trabalhadores da Empresa Luz e 
Força Santa Maria(ELFSM) 
Edson Diego Mathias e Marcos 
Antonio Barther Cardoso.

Também foi sorteada uma 
bicicleta que teve como 
ganhador Adair Borges do 
Nascimento, também da 
ELFSM.

Em Linhares, a 
confraternização aconteceu no 
dia 21 de julho. No torneio de 
futebol, o vencedor foi o time 
da Engelmig Linhares em uma 
final contra o time da 
Eletromarquez Aracruz. Os/as 
trabalhadores/as 
sindicalizados/as também 
receberam diversos prêmios 
nos sorteios realizados durante 
a confraternização.

O televisor 32 polegadas 
foi para a casa do trabalhador 
Ricardo Silva Passos e a 
bicicleta saiu para o sortudo 
Jordão Gonçalves Soares, 
ambos da Eletromarquez.

No dia 25 de agosto, quem 
recebeu a confraternização do 
Sinergia-ES foram os/as 
trabalhadores/as em energia 

de Nova Venécia. Também foi 
um momento de grande 
interação entre a categoria e o 
sindicato. 

Mais uma vez foi realizado 
o torneio de futebol, que teve 
como campeão o time 
Engelmig São Mateus e vice-
campeão Engelmig Montanha.

No sorteio de brindes, o 
trabalhador da Engelmig - São 
Mateus, Rogrisson Muler 
Graunke, ganhou o televisor de 
32 polegadas, e o trabalhador 
da Engelmig - Nova Venécia, 
Armim Gums, levou para casa 
uma bicicleta. 

A última confraternização 
deste ano no interior do estado 
aconteceu em Cachoeiro de 
Itapemirim, no dia 16/09.

No torneio de futebol, a 
equipe campeã foi a Engelmig 
Construção 2 e a vice-campeã a 
Engelmig Construção 1.

Dois trabalhadores da 
Engelmig foram os ganhadores 
dos dois principais prêmios do 
sorteio de brindes para 
sindicalizados. Edson Magno 
Lordelo ganhou a TV 32 
polegadas e Tiago Moreira 
Lisboa foi premiado com uma 
bicicleta.

No dia 25 de novembro 
acontecerá a tradicional 
confraternização em 
comemoração ao Dia do 
Eletricitário, na Associação 
Atlética dos Ex-empregados da 
Escelsa, em Carapina-Serra. 

O 17º Campeonato de 
Futebol dos Eletricitários já está 
acontecendo. Neste ano, 10 
times se inscreveram. Os jogos 
estão acontecendo às quartas-
feiras, na AAEE, e a final 
acontecerá às 9 horas, no dia 
25/11, durante a 
confraternização do Dia do 
Eletricitário.

A entrega dos convites 
aos/as associados/as ao 
Sinergia-ES e seus dependentes 
acontecerá de 05 a 23/11, na 
sede do Sindicato(Av. Lourival 
Nunes, 486, Jardim Limoeiro, 
Serra), das 9 às 17h.

Sinergia-ES finaliza as confraternizações no interior do estado e 
convida sindicalizados para a comemoração do Dia do Eletricitário

Trabalhadores/as recebem certificados dos cursos
 promovidos pelo Sinergia-ES e novas turmas têm início

Sinergia-ES participa do 3º Seminário de Finanças realizado pela CUT-ES

O Sinergia-ES continua 
apostando na qualificação de 
trabalhadores/as como 
instrumento para inserção dos 
profissionais no mercado de 
trabalho.

No dia 07/10, foram entregues 
os certificados aos alunos de 
quatro cursos no município de 
Guarapari, sendo Elétrica 
Residencial e Predial e NR 35 com 
26 alunos, SEP e Nr10 com 28 
alunos. 

Outros 23 alunos finalizaram o 
curso de Elétrica Residencial e 
Predial no município de Nova 
Venécia e receberam seus 
certificados no dia 09/10.

Mais 30 alunos estão cursando 
Elétrica Residencial e Predial 
oferecido pelo Sinergia-ES, no 
município de Marataízes.

«Não há como mensurar nossa 

satisfação em poder contribuir 
para que trabalhadores tenham 
mais condições de alcançarem 
uma vaga de emprego. Para vários 
trabalhadores, o curso também é 

uma oportunidade de melhor 
qualificação para trilhar sua 
profissão», ressaltou o secretário 
de Formação do Sinergia-ES, 
Elianderson Bernardes.

Integração Sinergia e categoria

Os diretores do Sinergia-ES, 
Paulo Valadares e Elianderson 
Bernardes, e os funcionários 
Jeferson Ferreira e Bruna 
Rodrigues participaram do 3º 
Seminário de Finanças 
realizado pela CUT-ES, no dia 
17/08. O assunto principal foi a 
adequação das entidades ao 
eSocial (Sistema de 
Escrituração Digital das 
Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas)

Os palestrantes Quintino 
Severo (CUT Nacional) e Vantuir 
Soares da Silveira (Contador da 
CUT) explicaram todos os 

procedimentos de organização 
das entidades a partir da 
obrigatoriedade de inclusão 
no eSocial iniciada no mês de 
julho deste ano.

Com o eSocial, criado em 
2014 por Decreto do governo 
federal, os empregadores 
passaram a comunicar aos 
órgãos governamentais de 

forma unificada todas as 
informações relativas aos 
trabalhadores e diretores.

O Sine da Serra e o Sinergia-ES 
realizaram um dia de ação para 
cadastramento e indicação de 
trabalhadores/as a vagas de 
emprego no município. 

A ação foi realizada na sede do 
sindicato, em Jardim Limoeiro, e 
foram realizados cadastros e 
encaminhados trabalhadores para 
diversas vagas de emprego. O 
trabalho conjunto foi proposto pelo 
sindicato por meio do diretor 

Marcelo Serafini, que foi eleito 
presidente do Conselho Municipal 
de Trabalho da Serra.

“Essa é apenas a primeira 
atividade que realizamos em 
conjunto. Vamos organizar outras 
ações, pois colaborar para que as 
pessoas consigam voltar ao 
mercado de trabalho é uma ação 
que o Sinergia-ES sempre está à 
disposição para realizar”, ressaltou 
Marcelo.

Sine e Sinergia-ES realizam ação de cadastro de trabalhadores

Colatina

Nova Venécia

Cachoeiro de Itapemirim

Linhares
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O Sinergia-ES confraternizou 
com os/as alunos/as do 
curso da Escola de 

Eletricistas da EDP, finalizado no 
dia 31/07, lembrando a 
importância da profissão de 
eletricista, que tem seu dia 
comemorado em 17 de outubro.

Durante o curso, o grupo de 
alunos recebeu o presidente do 
sindicato, Edson Wilson(Edinho), 
que repassou informações sobre 
o trabalho realizado pelo Sinergia-
ES em favor dos/as 
trabalhadores/as em energia do 
estado e parabenizou os alunos 
que tiveram a oportunidade 
oferecida pela empresa.

O presidente lembrou aos 
trabalhadores/as a importância da 
sindicalização após a aprovação 
da reforma sindical. «As batalhas 
para garantir os direitos dos/as 
trabalhadores/as são travadas 
diariamente e só conseguimos 

êxito quando temos uma 
entidade forte e responsável, em 
condições de atuar firme em cada 
situação. A sindicalização é a 

maneira do/a trabalhador/a 
contribuir para que a entidade 
tenha essa possibilidade», frisou o 
presidente.

Sinergia-ES confraternizou com alunos 
da Escola de Eletricistas da EDP 

Em comemoração ao Dia do 
Leiturista(20/07), o Sinergia-ES 
realizou cafés da manhã e da 

tarde em diversas empresas para 
homenagear a categoria. Durante 
os eventos, o sindicato fez 

sorteios de brindes e recebeu as 
demandas dos/as 
trabalhadores/as.

Em assembleias 
realizadas no dia 14/08, 
na Usina São Joaquim, em 
Alfredo Chaves e na Usina 
São Simão, em Alegre, foi 
aprovada a proposta da 
Brasil PCH para o Acordo 
Coletivo de Trabalho.

Os/as 
trabalhadores/as 
alcançaram reajuste no salário de 
2,5%(1,69% INPC mais 0,81% de 
ganho real) retroativo a maio de 
2018 e também de 2,5% no 
tíquete-alimentação e auxílio-
creche.

Conquistaram ainda a 

extensão do plano de saúde 
gratuito para os dependentes de 
até 11 anos e 11 meses, prêmio 
natalino de R$ 380,00 e a 
manutenção da bolsa estudo, 
contemplando a partir deste 
acordo os cursos de nível médio 

para os auxiliares e 
assistentes de 
manutenção que não 
possuem curso técnico.

Entre outras novas 
mudanças estão ainda 
alteração do regime de 
sobreaviso, concessão de 
aumento de uma hora no 
regime de prontidão, 

com período das 20 às 06 horas.
Quanto ao Plano de Cargos, 

Carreira e Salários, a empresa 
entregará uma proposta para o 
sindicato apresentar à categoria e 
sobre a PLR, será realizado acordo 
específico. Tevisa e Linhares Geração

apresentam ao Sinegia-ES 
Plano de Cargos e Salários

Leituristas são homenageados pelo Sinergia-ESTrabalhadores da Brasil PCH aprovam Acordo Coletivo
ENERGISA
Após cinco meses de 

negociação, o ACT 2018/2019 da 
Energisa foi aprovado em 
assembleia realizada no dia 
27/09. 

Os principais pontos do 
Acordo são reajuste salarial 
conforme INPC do período; piso 
salarial de R$968,88 e tiquete-
alimentação de R$920,00. 
Também foi acordado que o 
Sinergia-ES e a empresa 
negociarão o modelo de 

Participação nos Lucros ou 
Resultados(PLR) 2018. Caso a 
negociação não evolua, será 
adotada para os/as 
trabalhadores/as no estado a PLR 
dos trabalhadores da base de 
Cataguases.

ETES
Os/as trabalhadores/as da 

Empresa de Transmissão do ES 
aprovaram o ACT 2018/2019 com 
reajuste de 4,48%, vale-
alimentação de R$ 692,12, 

auxílio-creche de R$ 313,11 e 
pagamento de PLR. A data-base 
da categoria é 1º/08.

MGE
O ACT da MGE Transmissão 

foi aprovado pelos/as 
trabalhadores/as em assembleia 
realizada no dia 06/08. Foi 
acordado reajuste salarial de 2%, 
piso salarial de R$ 1.109,70, 
tíquete-alimentação de R$ 790,00 
e crédito extra-alimentação em 
dezembro de R$ 395,00.

Os/as trabalhadores/as do 
sistema Eletrobrás aprovaram, em 
21/06, a proposta da holding 
para o Acordo Coletivo 
2018/2019. 

Foram aprovados reajuste 
nos salários e benefícios pelo 
INPC retroativo a 01/05/2018; 
retirada da cláusula 18º do ACT 

2016/2018, que trata da política 
de transferência; alteração da 
cláusula 36ª que dispõe sobre o 
parcelamento de férias de forma 
a adequá-la à legislação vigente 
sem prejuízos financeiros e 
estabelecimento de instrumento 
individual de Acordo Coletivo por 
empresa distribuidora, a ser 

firmado com a direção de cada 
empresa e com anuência da 
Diretoria da Eletrobrás. 

O Acordo foi aprovado para o 
período de 12 meses com 
manutenção das demais 
cláusulas do ACT anterior e 
Termo de Compromisso 
2016/2018 Nacional.

Trabalhadores/as da Energisa, ETES e MGE aprovaram seus ACTs

Trabalhadores/as do sistema Eletrobrás aprovam ACT 2018

Trabalhadores/as de Furnas aprovam acordo de PLR 

Após uma negociação difícil 
com a Eletrobrás, em que 
empresa não queria fechar o 
acordo de Participação nos 
Lucros e Resultados(PLR) 2017, e 
três dias de paralisação dos 
serviços por parte da categoria 
no final do mês de junho devido 

ao impasse sobre a apuração 
dos valores da PLR, a 
negociação foi parar na Justiça.

No dia 25/07, os/as 
trabalhadores/as aprovaram a 
proposta de PLR apresentada 
pelo Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) de pagamento 

em duas parcelas (60% agosto e 
40% novembro). Pela proposta, 
o pagamento para a categoria é 
de 0,8 folha para meta 
operacional e 0,6 folha para 
lucro líquido. O montante será 
pago 50% linear e 50% 
proporcional.

Dez trabalhadores foram 
vítimas de acidentes de trabalho 
na EDP Escelsa e em suas 
empreiteiras, em menos de um 
mês. Muitos tiveram graves 
fraturas, queimaduras e até 
mutilação. O mais intrigante é que 
quatro acidentes aconteceram 
envolvendo postes. O Sinergia-ES 
está tomando as providências 
cabíveis a cada caso, informando 
ao Ministério Público do Trabalho 
e acionando a EDP quanto à 
urgência de investigação de cada 
acidente.

No dia 18/10, o Sinergia-ES 
protocolou ofício na EDP Escelsa 
direcionado à área de Compliance 
da empresa, que é a responsável 
pela gestão do cumprimento do 
Código de Ética, instrumentos e 

legislações, para que faça a 
apuração dos casos. «Esse setor 
deve se preocupar mais com 
questões maiores como essas, que 
envolvem vidas», afirmou o 
presidente do Sinergia-ES Edinho.

O Sinergia-ES também irá 
notificar as empreiteiras sobre a 
situação e sobre a sobrecarga de 
trabalho a que os/as 
empregados/as estão sendo 
submetidos, o que intensifica a 
possibilidade de acidentes de 
trabalho.

O Sindicato alerta os 
trabalhadores para que em caso 
de risco à integridade física ou 
acidente, utilizem o direito de 
recusa do serviço, procure a área 
de segurança da empresa e 
comunique ao Sinergia-ES.

Sinergia-ES aciona área de Compliance da EDP 
para apurar acidentes 

A Tevisa e a Linhares Geração 
apresentaram em uma reunião com o 
Sinergia-ES, no dia 10/10, o Plano de Cargos e 
Salários(PCS) que será implantado nas duas 
empresas. 

O Sinergia-ES recebeu o documento e está 
agendando uma reunião com os/as 
trabalhadores/as, que deverá acontecer em 
novembro, para discutir sobre a adoção do 
PCS.

Sinergia-ES faz pesquisa
 para montagem de Pauta 

de Reivindicações
O Sinergia-ES está realizando a pesquisa com os/as 
trabalhadores/as para a montagem da pauta de 
reivindicações da negociação coletiva do ACT 
2018/2019. 
A pesquisa encerrará na primeira quinzena de 
novembro para avaliação e organização da pauta. É 
fundamental que todos/as trabalhadores/as 
participem e escolham as prioridades da 
negociação. A data-base do Acordo é 1º/12.

ELFSM, SMP  e SMGT

Trabalhadores de Furnas-ES em paralisação por causa da PLR


