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FILIE-SE AO SINDICATO DE SUA CATEGORIA

INTERSINDICAL NA REPRESENTAÇÃO LEGAL DAS SUAS CATEGORIAS
E NA DEFESA DE TODOS OS EMPREGADOS DA ELETROBRAS / ELETROSUL 

Intersindical dos Profissionais de Nível Médio e Universitário da ELETROBRAS/ELETROSUL

PLR 2017 EM BANHO-MARIA
Aconteceu no ultimo dia 03 de maio reunião 
na Eletrobras para apresentação dos resulta-
dos preliminares da PLR 2017. O momento foi 
muito prestigiado pelos representantes sindic-
ais, com ausência do representante de 
Relações Sindicais da Eletrosul.

A apresentação foi conduzida pelo Relações 
Sindicais da Eletrobras, Luiz Fernando. Como já 
divulgado, de acordo com a ata redigida no 
TST, a PLR 2017 seria de no máximo duas 
folhas, decomposta em 60% de lucratividade e 
40% de metas operacionais CMDE de cada 
empresa. Dos 60% de lucratividade, 30% 
advêm da meta de lucro liquido da holding 
(CMDE) e 30% da meta EBITDA CMDE  de cada 
empresa. 

A Eletrobras insere nesses números, segundo 
sua interpretação, uma limitação de 25% sobre 
os dividendos. No entendimento das enti-
dades sindicais, esta restrição não consta na 
referida ATA do TST.

Após algumas manifestações e solicitações de esclarecimento, a reunião foi encerrada às 
11h30min e uma nova discussão �cou agendada, em princípio, para a mesma data da 3ª 
rodada de negociação do ACT, prevista para o dia 17/05.

Importante destacar a manifestação do advogado da FENATEMA acerca da ação ajuizada em 
face da PLR 2015. Nas 1ª e 2ª instâncias, o entendimento do juízo foi no sentido de acatar o 
pleito daquela Federação, considerando que o EBITDA do Grupo deu positivo, mesma situação 
deste ano, o que poderia elevar a PLR 2017 a ser distribuída às empresas em 60%.

Por �m, ressalta-se a iniciativa do CNE, que pretende encaminhar a PLR de forma coletiva até 
que todas as reivindicações sejam atendidas. Desta forma, o pagamento da PLR para os em-
pregados da Eletrosul, independentemente de ter sido a empresa mais e�ciente do setor, 
�cará em banho-maria.

1Folha      %

Eletrobrás     73

Chesf      94,5

Eletronorte     73,8

Eletrosul               138,52

Furnas      79,8

Amazonas G e T    62,3

Eletronuclear     78,5

CGTEE         9,2

Acre      68,0

Alagoas      67,9

Amazonas     55,4

Piauí        71,9

Rondônia       67,9

Roraima       61,2

Como resumo, a apresentação tem o seguinte:


