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O auditório da OAB em Campina 

Grande ficou pequeno para a 

quantidade de pessoas que 

compareceram a Audiência Pública 

contra a privatização da CAGEPA, 

realizada no dia 15 de março. Na 

oportunidade mais de 400 pessoas, 

entre sindicalistas, representantes 

de movimentos sociais e 

trabalhadores e trabalhadoras da 

CAGEPA, participaram ativamente 

da audiência pública contra a 

privatização da Companhia. 
 

Após a audiência, ainda no mês de 

março a Diretoria do STIUPB foi 

recebida pelo Governador do 

Estado em uma reunião realizada 

Santana, foi nesse dia que Ricardo 

Coutinho, propôs uma série de 

medidas para não privatizar a 

CAGEPA, a partir desse momento 

foram realizadas várias assembleias 

em todo o Estado, onde a categoria 

aprovou a pauta apresentada pelo 

Governador. 
 

E na manhã de 04 de abril o 

governador Ricardo Coutinho, em 

entrevista coletiva, realizada no 

Palácio da Redenção, que estava 

repleto de trabalhadores e 

trabalhadoras, assumiu o compromisso 

público de que a CAGEPA NÃO 

SERÁ PRIVATIZADA e determinou 

ao BNDES a retirada da companhia do 

Edital do PPI. 

O sindicato assinou a PLR 2016/2017 

desde setembro de 2016, e a empresa 

anunciou no último dia 27/04 que o 

valor do benefício pago seria de R$ 

2.634,03, valor que foi depositado nas 

contas dos trabalhadores e 

trabalhadoras no dia 05 de maio.  
 

É bom ressaltar que a Diretoria do 

STIUPB se reuniu varias vezes com os 

representantes da Energisa para 

debater questões relacionadas à PLR 

2016/2017, fizemos inúmeras 

simulações para encontrar os pesos 

para cada indicador, portanto, o 

resultado apurado é fruto de muito 

trabalho da categoria e do esforço do 

STIUPB durante as negociações com a 

empresa. 
 

Segundo Wilton Maia, presidente do 

Stiupb, graças ao esforço da categoria 

foi possível conseguir uma PLR com 

mais de 20% de reajuste, a união e o 

empenho da categoria, aliado a luta do 

sindicato resultaram em um benéfico 

que chega aos bolsos de cada 

trabalhador e trabalhadora, dando um 

alento nas finanças de cada empregado. 
 

O valor que cada trabalhador recebeu 

referente à Participação nos Lucros e 

Resultados de 2016 teve um aumento 

de 20,3% em relação à PLR de 2015 

que foi R$ 2.189,64 (dois mil cento e 

oitenta e nove reais e sessenta e quatro 

centavos). 
 

A diretoria do STIUPB já está traçando 

estratégias e trabalhando, em breve 

estaremos realizando assembleias com 

a categoria para discutir os rumos da 

campanha para a PLR 2017/2018. 

LUTA CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DA CAGEPA,  

VITÓRIA DA CLASSE TRABALHADORA. 

 

 

 

PARTICIPAÇÃO NOS 
LUCROS E RESULTADOS 

DA ENERGISA 
 

PLR 2016/2017 



 

 

Vem aí mais uma luta: por melhores 

Salários aos trabalhadores da Energisa 
 

Passado os festejos juninos, o Sindicato dos Urbanitários da 

Paraíba – Stiupb, sempre em defesa da classe trabalhadora, 

mergulha em mais uma luta. Dessa feita, para que os 

funcionários da Energisa possam ter um acordo salarial 

digno. 
 

Conclamamos a categoria para que compareçam às 

assembleias e apresentem propostas para Campanha Salarial. 
 

Estaremos atentos e vigilantes para que o Acordo Coletivo 

de 2017/2018 proporcione ganhos reais para a categoria.  
 

Mais informação acompanhe acessando http://stiupb.com.br 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

calculada sobre o Valor Base para Fins Rescisórios, 

informado no Extrato de Conta do Fundo de Garantia – FGTS. 

Aos empregados, aposentados ou não, com idade inferior a 

75 (setenta e cinco) anos, que tenham o contrato 

rescindido pela CAGEPA, a pedido, até a data de 15 de 

novembro de 2017, ficam assegurados os mesmos direitos 

previstos mais o valor equivalente à multa fundiária de 40%, 

calculada sobre o Valor Base para Fins Rescisórios, 

informado no Extrato de Conta do Fundo de Garantia –

 FGTS, bem como todas as verbas rescisórias previstas em 

leis atualmente em vigor, exceto em caso de demissão por 

justa causa. 
 

A CAGEPA também assegurará aos empregados que forem 

desligados do seu quadro, de forma compulsória ou 

voluntária, a permanência no Plano de Saúde por ela 

contratado, em conformidade com a regras estabelecidas pela 

Resolução Normativa nº 279 da Agência Nacional de Saúde – 

ANS, através do Plano de Extensão Temporário – PET, desde 

que estes requeiram e custeiem com recursos próprios o valor 

integral das mensalidades diretamente à Administradora do 

Plano de Saúde contratado. 
 

Todos esses sacrifícios feitos pela classe trabalhadora, leva 

em consideração as dificuldades financeiras enfrentadas pela 

Companhia nos últimos anos, tais medidas tem como 

objetivo a reorganização financeira da CAGEPA, sendo 

assim, em 1º maio de 2018 rediscutiremos as cláusulas 

sociais e econômicas. 

REAJUSTE SALARIAL 2017 - CAGEPA 

 

 

 

Após várias assembleias e uma negociação onde se levou 

em consideração a manutenção da empresa pública e a 

garantia dos empregos, conquistada com a vitória contra a 

privatização da CAGEPA, com isso a categoria aprovou a 

proposta feita pela Cagepa e a data base da categoria foi 

mantida com reajuste de 100% do Índice de Preço ao 

Consumidor Amplo – IPCA/IBGE que alcançou 4,08% 

referente o acumulado dos últimos dose meses (01/maio 

2016 a 30 de abril de 2017) sendo dividida em duas 

parcelas, a primeira em maio/17 e a segunda em julho/17, 

para aqueles que recebem até 5 mil reais,  esse ano não 

haverá reajuste no  tíquete  alimentação, também serão 

congeladas as promoções por antiguidade de 2 em 2 anos, 

previstas no Plano de Cargos e Salários, item 5.9 – Pg.36 

do PCS que encontra-se registrado no MTE, até 01 de maio 

de 2018. 
 

Também foi assegurado a cada empregado (a) da 

CAGEPA, quando do seu desligamento, o direito a 

responder a Processo Administrativo Individual, 

devidamente fundamentado. A CAGEPA dará ciência ao 

STIUPB do inteiro teor do referido processo.  
 
 

No caso de despedida sem justa causa, de empregado com 

idade igual ou superior a 75 (setenta e cinco) anos, a 

CAGEPA pagará ao (à) empregado (a) desligado (a) as 

verbas rescisórias previstas em leis atualmente em vigor, 

além do valor equivalente à multa fundiária de 40%,  
 

 

 
REFORMAS DA PREVIDÊNCIA, TRABALHISTA 

E DA TERCEIRIZAÇÃO PREJUDICAM 

TRABALHADORES. 
 

O Governo do Presidente Temer, em que pese o pouco 

tempo de existência, já mostrou que está voltado para o 

grande empresariado e totalmente contrário aos interesses 

da classe trabalhadora. Por ser golpista, já conseguiu 

aprovar as reformas Trabalhistas e a Terceirização 

ilimitada e quer, a todo custo, votar a reforma da 

Previdenciária, na qual, a idade mínima estabelecida para 

aposentadoria é de 65 anos de idade e põe fim a 

aposentadoria especial para os eletricitários. 
 

Enquanto movimento sindical, estamos unidos e contrários 

ao golpe mortal que o Governo federal que nos impor. 

Lutemos! 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas da Paraíba- www.stiupb.com.br- Fone: 83 -33411140 -  stiupb@gmail.com   
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