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DESAFIO
MOBILIZAÇÃO VITORIOSA GARANTE CONQUISTAS 

AOS TRABALHADORES URBANITÁRIOS DE MT 

LUTAR POR UMA VIDA DÍGNA É DEVER DE TODO TRABALHADOR

Em 3 de maio o STIU/
MT entregou para a 
Energisa MT a carta 

STIU/PR/073/2016, documen-
to cujo conteúdo baseou-se 
numa ampla consulta aos tra-
balhadores, que se manifesta-
ram sobre os problemas exis-
tentes na empresa. Todavia, 
diante da intransigência da 
Energisa em corrigir os pro-
blemas que impactam nega-
tivamente nas atividades dos 
trabalhadores, inclusive des-
cumprindo o Acordo Coletivo 
de Trabalho (ACT), além de 
prejudicar a população consu-
midora, devido a precarização 
dos serviços, os trabalhadores 
decidiram que discutiriam a 
realização de greve por tempo 
indeterminado na Assembleia 
Geral que se realizou na última 
5ª feira (9/6).

Diante da disposição dos 
trabalhadores, que se mobili-
zaram em massa, demonstran-
do força e união na luta da ca-
tegoria, a direção da Energisa 

MT avançou nas negociações, 
e apresentou a proposta de pa-
gar um Vale Alimentação extra 
no valor de R$ 828,00, no dia 
30 de junho para os emprega-
dos admitidos até 30/12/2015, 
uma forma de reconhecer 
que os problemas em relação 
à implantação do novo Siste-
ma de Informática,  que havia 
impactado negativamente no 
PPR/2015, não é culpa dos tra-
balhadores.

CARTA STIU/PR/073/2016

Em relação ao PPR/2015, o 
STIU/MT sempre apontou que 
é a precarização das condições 

Ententendo que a mobilização alcançou o objetivo e que a greve não era necessária os trabalhadores aprovaram a proposta da Energisa MT na Assembleia Geral de 9 de junho

de trabalho e não os trabalha-
dores os responsáveis pela de-
gradação da qualidade dos ser-
viços.

Portanto, a mudança de 
posição da direção da Energi-
sa MT representa um avanço 
positivo, que vem fazer justiça 
aos trabalhadores, e em muito 
pode contribuir para que se-
jam encontradas as soluções 
para os problemas existentes 
na empresa. Tanto que, na sua 
proposta, a Energisa assumiu o 
compromisso de fazer reuniões 
para discutir com o STIU/MT, 
ponto a ponto, os problemas 
mencionados na carta STIU/
PR/073/2016. 

PPR 2016

No mesmo documento a 
Energisa MT propôs o valor de 
R$ 4.600,00 para o atingimento 
de 100% da meta do PPR/2016, 
com adiantamento de 50% - 
R$ 2.300,00 - a ser pago em 
30/7/2016, substituindo o indi-
cador Perda Total, por Estoque 
Médio, além de expurgar as 
horas extras referente ao Pro-
jeto de Migração do Sistema, 
pagas em janeiro de 2016.

Cabe ressaltar que o STIU/
MT tem destacado de maneira 
repetida, que mais importante 
que a fixação de indicadores e 
metas é fundamental combater 
as causas da precarização das 
condições de trabalho, pois 
sem que isso ocorra a tendên-
cia é que os indicadores não 
alcancem as metas, o que ine-
vitavelmente prejudicará os 
trabalhadores e causará a piora 
da qualidade dos serviços pres-
tados à população consumido-
ra.

É PRECISO LUTAR,
É POSSÍVEL VENCER.
É BONITO VENCER.
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O PRINCIPAL NA DISCUSSÃO DO PPR/2016 
É A CORREÇÃO DA PRECARIZAÇÃO
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Através do documen-
to entregue para o 
STIU/MT a Energi-

sa MT propôs para o PPR/2016 
o valor de R$ 4.600,00 para o 
atingimento de 100% das me-
tas, com o adiantamento de 
50% - R$ 2.300,00 – a ser pago 
em 30/7/2016. Propôs, ainda, a 
substituição do indicador Per-
da Total pelo Estoque Médio e 
o expurgo das horas extras do 
Projeto de Migração do Siste-
ma, que foram pagas no mês 
de janeiro de 2016 (leia abaixo 
o documento com tabela con-
tendo os indicadores, pesos e 
metas). Cabe destacar que em 

relação ao PPR/2016, o pon-
to principal será a realização 
das reuniões entre a direção 
do STIU/MT e Energisa MT, 
para discutir os pontos apon-
tados pelo Sindicato na carta 
STIU/PR/073/2016. Confor-
me apontam os fatos ocorridos 
em relação ao PPR/2015, está 
mais do que provado que se 
não forem tomadas as provi-
dências cabíveis para resolver 
os problemas apontados pelos 
trabalhadores, o PPR/2016, 
independente dos valores de 
seus indicadores, dificilmente 
terá um resultado satisfatório, 
na medida em que a qualidade 

dos serviços prestados à popu-
lação continuariam piorando.

Nesse sentido, a própria 
direção da Energisa MT re-
conheceu a necessidade de 
aprofundar na discussão dos 
problemas, conforme demons-
tra o documento enviado para 
o STIU/MT que publicamos 
abaixo. O resultado de 54% re-
lativo ao PPR/2015, com seis 
indicadores zerados, apresen-
tado na primeira reunião pela 
Energisa MT com a direção 
do STIU/MT, depois da mobi-
lização e luta dos trabalhado-
res contra a precarização das 
condições de trabalho, avan-

çou para 76%, e o resultado 
final teve o incremento de um 
Vale Alimentação extra, alcan-
çando 96%, se totalizarmos 
o montante dos valores rece-
bidos. Isto prova que a con-
tinuação da mobilização dos 
trabalhadores é fundamental 
para garantir que os problemas 
apontados pela categoria, que 
serão discutidos entre o STIU/
MT e a direção da empresa, 
possam ser corrigidos, e des-
sa forma assegurar a melhoria 
dos serviços prestados à popu-
lação, e como consequência, 
naturalmente o resultado do 
PPR/2016 será satisfatório.

Página 1 do documento Página 2 do documento

Diante da possibilidade da greve a Energisa MT enviou documento ao STIU/MT compensando o valor do PPR/2015 e formalizando a proposta do PPR/2016


