
 

 
 

ACORDO DA PLR EXERCÍCIO 2020 
 

EMPREGADOS/AS QUEREM REABERTURA DAS NEGOCIAÇÕES 
 
Como é de conhecimento de todos/as, foram realizadas no período de 19 a 21/08/20 as assembleias para análise e 
deliberação dos/as empregados/as sobre a proposta da ENGIE para o Acordo da Participação nos Lucros e Resultados, 
referente ao exercício de 2020. 
 
As assembleias virtuais contaram com uma participação expressiva dos empregados, que por maioria decidiram pela 
rejeição da proposta da ENGIE para o Acordo de PLR/2020.  
 
A expectativa dos/as empregados/as e da INTERSUL é que a ENGIE, que historicamente sempre respeitou a decisão 
soberana das assembleias, aceite reabrir a negociação em relação aos pontos divergentes na busca de um consenso com 
as entidades sindicais. 
 
Segue abaixo correspondência enviada à Empresa comunicando o resultado das assembleias e a disposição da INTERSUL 
na reabertura das negociações: 
 
 

Intersul base ENGIE – 022/20 

 
Florianópolis, 21 de agosto de 2020. 
Ilmo. Sr. 
Júlio César Lunardi 
Diretor Administrativo da ENGIE 
Florianópolis/SC 
 
Ref.: Assembleias PLR 2020 
 
Prezado Senhor, 
 
Em resposta à correspondência CE-EBE-DA-0004/2020, informamos que nas assembleias realizadas pela INTERSUL 
entre os dias 19 a 21/08/2020 foi reprovada, por maioria dos participantes, a proposta da Empresa para pagamento da PLR 
2020, enviada à INTERSUL no dia 10/08/2020.  
 
Informamos que as entidades que compõem a Intersul estão à disposição para retomar a negociação da PLR, tão logo haja 
disponibilidade de agenda por parte da Empresa.  
Atenciosamente,  
 
_____________________  
Zeloir Andrade Guimarães  
Secretário da Intersul base ENGIE  
(49) 9.8408-4820  
 
C.c.: Suzana/Augusto/Coordenadores Intersul 

 
 

Fique atento ao próximo boletim 
Receba os boletins em seu WhatsApp 

Cadastre-se: +55 (48) 98408 4820 
 

JUNTOS SOMOS FORTES - FILIE-SE ÀS ENTIDADES DA INTERSUL 
 

ARS – APOUS – Sinergia/Fpolis – Sintresc – Stieel – Sintevi – Sindinorte – Sindel – Steem – Sinergia/MS 

 
 

Faça seu comentário a respeito da matéria deste Boletim no Link abaixo: 
comunicação@intersul.org.br - Sua opinião é muito importante! 

Acesse a página da Intersul: www.intersul.org.br 
Acesse a página da Federação: www.fnucut.org.br 

Cadastre-se e receba o Boletim da Intersul diretamente no seu e-mail pessoal: comunicacao@intersul.org.br 
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Secretaria Intersul base ENGIE 
  Avenida Pedra Branca, 363 apartamento 402 – Pedra Branca CEP – 88137-270 - Palhoça/SC Fone 
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