
Representados da INTERSINDICAL aprovaram, em Assem-
bleias realizadas na Central e em várias regionais, a proposta 
do ACT para a PLR-2017.

A proposta da empresa mantém o mesmo formato dos 
últimos anos, porém, algumas reivindicações nossas, encami-
nhadas através de ofício ao DGC, em 15 de fevereiro deste ano, 
foram atendidas. São elas: 

1 - Correção, pela in�ação do ano anterior, do montante a ser 
distribuído para todas as faixas, objetivando manter o poder 
de compra em relação a PLR do ano anterior, inclusive o valor 
a ser antecipado, haja vista que, por muitos anos, o valor �cou 
congelado, acarretando perdas signi�cativas. Dessa forma, os 
valores são os seguintes:

    Atingimento de até 70 pontos:
    De R$14.500.000,00 para R$15.394.650,00;
    Atingimento de até 100 pontos:
    De R$18.229.250,00 para R$19.353.994,73;
    Atingimento ou superação de 110 pontos:
    De R$22.450.200,00 para R$23.853.377,34;
    Adiantamento da primeira parcela em outubro:
    De R$10.150.000,00 para R$10.776.255,00.  
2 - Diminuição do peso do indicador EBTDA D+G+H 20%, 
nesse caso, foi aberto para EBTDA: D+H= 15%  e G+H= 5%.

2.1 - Aumento do indicador gestão pró-ativa de 5% para 10%.
Foi substituído o indicador inadimplência por contratação de
energia, pois, segundo o DGC este indicador já está no contra-
to de gestão e resultados das regionais.

3 - Manutenção de até 40% na parcela adicional, vinculados ao 
IGD;
4 - Uma antiga reivindicação da INTERSINDICAL �nalmente 
foi atendida, que é discussão da PLR do próximo ano, no 
ano corrente. Assim, icou compromissado com a empresa,
que a PLR-2018 começará a ser discutida logo após a 
assinatura do ACT 2017/2018.
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CONVÊNIOS SENGE
Somente no SENGE- SC TODOS profissionais das Intersindicais 
podem usufruir dos nossos Planos UNIMED E UNIODONTO.
E mais: nossos planos são extensivos a  toda família.convenios@senge-sc.org.br

Sobre a forma de distribuição, o Diretor Nelson Santiago infor-
mou na primeira reunião, ocorrida em 02 de fevereiro, que 
seriam mantidos os percentuais praticados no ano anterior, ou 
seja, 60% linear e 40% proporcional. E que esse assunto é 
questão fechada entre todos os diretores, não havendo mais 
possibilidade de alteração. Assim, encerra-se uma grande 
polêmica ocorrida nos últimos anos.

Informamos que nos próximos dias os representantes dos 
sindicatos que integram a INTERSINDICAL estarão assinando a 
proposta.

Lembramos, ainda, que na próxima quarta, dia 10, será paga a 
segunda parcela referente à PLR-2016.
 

A

B

C

D


