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Pauta de Reivindicações 
Data Base 2021/2022 

 

 

Considerando que o Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2022, celebrado entre as Empresas do 
grupo ENGIE e a Federação Nacional dos Urbanitários e os Sindicatos que compõem a INTER-
SUL tem vigência de 2 anos para as cláusulas sociais, nesta data-base de 2021 serão discutidas, 
no âmbito do ACT, somente as cláusulas econômicas e as que têm referência em datas, conforme 
a seguinte proposta de redação:  
 
Cláusula 1ª - Reajuste Salarial 
A remuneração e as faixas salariais dos empregados da ENGIE BRASIL ENERGIA S. A., DIA-
MANTE GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA. e USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S. A. serão rea-
justadas em  12% (doze por cento). 
  
Cláusula 2ª - Reequilíbrio Interno do PCR: 
A ENGIE reajustará as faixas salariais do PCR utilizando os mesmos índices de correção aplica-
dos aos salários de seus empregados nos últimos 4 (quatro) anos, como forma de reestabelecer o 
enquadramento real de cada empregado, virtualmente alterado pela não correção dos valores das 
citadas faixas salariais. 
 
Cláusula 3ª - Abono Anual: 
A título de indenização por corrosão do salário real apurada no período de 01/11/2020 à 
31/10/2021 as empresas efetuarão o pagamento a cada um/a dos/as seus/suas empregados/as 
no valor correspondente a 60% (sessenta por cento) da remuneração média de outubro de 2021 
do seu quadro de empregados/as.  
 
Cláusula 4ª - Gatilho inflacionário: 
Como forma de manter o poder aquisitivo e qualidade de vida, a  remuneração dos empregados 
da ENGIE BRASIL ENERGIA S. A., DIAMANTE GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA. e USINA TER-
MELÉTRICA PAMPA SUL S. A. serão reajustadas pelo índice da inflação acumulada (IPCA), 
sempre que o percentual acumulado ultrapassar o limite de 4 % (quatro por cento). 
 
Parágrafo Único: Eventuais reajustes resultantes do estabelecido no caput, serão compensados 
na data base. 
 
Cláusula 5ª - Auxílio Refeição/Alimentação: 
O valor facial do vale refeição/alimentação será de R$ 73,00 (setenta e três reais) 
 
Parágrafo primeiro: A ENGIE concederá até 30 de novembro de 2021, 1 (hum) bloco/recarga 
extra de vale refeição/alimentação com 22 unidades no valor facial de R$ 73,00 (setenta e  três  
reais)  
 
Parágrafo segundo: A ENGIE concederá até 20 de dezembro de 2021, 1 (hum) bloco/recarga 
extra de vale refeição/alimentação com 22 unidades no valor facial de R$ 73,00 (setenta e  três  
reais)  
 
Parágrafo terceiro: A ENGIE concederá até 03 de fevereiro de 2022, 1 (hum) bloco/recarga ex-
tra de vale refeição/alimentação com 22 unidades no valor facial de R$ 73,00 (setenta e  três  re-
ais)  
 
Parágrafo quarto:  A ENGIE pagará os blocos de vales extra para os empregados que vierem a 
se desligar da empresa em data anterior ao crédito dos mesmos. 
 
Parágrafo quinto: A ENGIE não descontará na rescisão contratual o valor referente ao bloco de 
vale refeição antecipado. 
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Cláusula 6ª - Participação nos Lucros e/ou Resultados - PLR: 
A partir do exercício 2021 as Empresas concederão aos seus empregados Participação nos seus 
Lucros e/ou Resultados conforme estabelecido em acordo específico, mantendo a negociação jun-
to aos Sindicatos.” 
 
Cláusula 7ª - Vigência: 
O presente Acordo Coletivo de Trabalho terá vigência de 01 (um) ano para as cláusulas econômi-
cas, iniciando-se em 1º de novembro de 2021. 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 01 de novembro de 2021 

 

 

 
Zeloir Andrade Guimarães 

Secretário da Intersul base ENGIE 


