FILIADO À

FNU

Linha Viv
Viva

2014
08 de abril

BOLETIM OFICIAL DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE ENERGIA DO RIO DE JANEIRO E REGIÃO
Av. Marechal Floriano, 199/10° e 16° andares - Centro - Rio de Janeiro - Tels.: 2233-5289/2253-5881 - sintergiapress@gmail.com

Light

PLR é conquista!
Pagamento sai no dia 9
A direção do Sindicato parabeniza a categoria pelo
melhor resultado dos últimos anos. No entando, chama a
atenção para a importância de se acompanhar pelo menos bimestralmente o andamento das metas para que
não se tenha surpresas por ocasião do anúncio do resultado final.
Se há gerências resistentes a esse acompanhamento, o Sindicato deve ser imediatamente informado para
que se tomem as providências cabíveis no sentido de
resguardar direitos de trabalhadores que têm se desdobrado para fazer da Light referência na prestação
de serviços para a população do Rio de Janeiro.
Com o anúncio do resultado das metas globais que
alcançou 61,43% já era o indicativo de um resultado
melhor se comparado aos anos anteriores.
Todos sabem que o valor provisionado para distribuição da PLR foi de R$ 16.000.000,00, sendo que
70% deste valor será distribuído na parcela variável (R$
11.200.000,00) e 30% será distribuído na parcela fixa.
Para se chegar ao valor da parcela fixa, deve-se
dividir R$ 4.800.000,00 pelo número de funcionários
da empresa (4.089). Com isso vamos chegar ao resultado de R$ 1.173,88.

Para chegar ao valor da parcela variável, o trabalhador deve fazer o seguinte:
Soma-se o resultado das metas globais (61,43%)
ao resultado das metas setoriais.
N° salários x resultado das metas globais =
0,8709 salários x 61,43 = 0,5350
Pergunte ao seu gerente qual foi o resultado das metas
setoriais e faça os cálculos.
Considerando que o valor a ser distribuído (R$
11.200.000,00) é menor do que o valor da folha de
pagamento da empresa, que neste caso é de 0,8709
da folha.
Se o seu salário base em dezembro de 2013 for de
R$ 2.000,00, e o resultado das metas setoriais atingiu
os 50% (ou mais), aplica-se a seguinte fórmula:
variável global = 0,5350 x 2.000 = 1.070,00
variável setorial = 0,8709 x 50% x 2.000 = 758,46
parcela variável plena R$ 1.828,46
parcela fixa = R$ 1.173,88 + 1.828,46 = 3.002,34
(valor aproximado).
Do total apurado, deduz-se o valor da antecipação
da PLR pago em outubro de 2013.

É hora de aprovar a pauta de reivindicações

ASSEMBLEIA

Dia 10 de abril, às 18 horas
No Auditório do Sintergia
Avenida Marechal Floriano, 199/10° andar
Visite nosso site: www.sintergia-rj.org.br
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É hora de participar!

