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SENERGISUL PEDE REVISÃO 

   E RESULTADO MELHORA 

 
 30 de Março de 2016 

 

              Delegacia Seccional de São Leopoldo 

 

A categoria dos eletricitários vinculados à AES Sul ficou insatisfeita com a divulgação do 
resultado da PLR de 2015, visto que o desempenho informado pela Empresa seria de apenas 
44,27% dos 100% possíveis, resultando para pagamento a diferença no valor de R$ 1.086,72, pois 
já havia sido feito um adiantamento em setembro/2015, no valor de R$ 1.450,00. 

 Diante dessa situação, houve uma série de manifestações dos trabalhadores direcionadas ao 
SENERGISUL, demonstrando o descontentamento da categoria. Com isso, o Sindicato, através do 
seu Vice-Presidente Luiz Carlos Pereira da Silva, reuniu na sede da Delegacia Seccional de São 
Leopoldo, um número considerável de trabalhadores da AES Sul, onde o assunto foi discutido. 

Os Diretores do SENERGISUL Sérgio Dorr e Mário Caldas solicitaram à Empresa a revisão 
dos resultados das metas atingidas. Após negociações, a AES Sul informou que os cálculos da PLR 
haviam sido revistos, e que o indicador de PMSO seria corrigido, e o resultado a ser considerado 
subiria para 56,89% dos 100% possíveis, passando o novo valor da diferença para R$ 1.810,00. 

 O valor total da PLR 2015 ficou em R$ 3.260,00 + o pagamento do resultado da avaliação 
individual. 

 Muito embora a AES Sul tenha reconsiderado os cálculos da PLR 2015, o SENERGISUL 
solicitou reunião com os representantes da Empresa, para que esta apresente as evidências relativas 
aos resultados dos indicadores, bem como a planilha de cálculos que originou o resultado 
apresentado. 

A Diretoria do SENERGISUL entende que as metas negociadas com a Empresa devam ser  
levadas ao conhecimento dos trabalhadores, e que o processo de acompanhamento seja feito 
através da apresentação mensal em cada área da Companhia, pois desta forma, é possível fazer as 
correções necessárias, evitando surpresas indesejáveis, tanto para os trabalhadores quanto para a 
administração da AES Sul. 

 

NOSSA FORÇA É A NOSSA UNIÃO! 
 

A Diretoria do SENERGISUL. 


