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Negociações evoluem, 
mas campanha continua 

Nas rodadas realizadas nos dias 22 e 23/11, sindicato buscou avanços nas 
negociações, mesmo com resitência da empresa  

T
em sido na raça. Tem sido na força e, mais 
que isso, tem sido na habilidade da bancada 
sindical que as negociações dessa campanha 
estão acontecendo. Nas últimas duas rodadas, 

realizadas nos dias 22 e 23/11, os dirigentes sindicais 
tiveram que manter a postura aguerrida para assegurar, na 
mesa de negociação, os direitos e conquistas da categoria.

Importante destacar que quem tem a condição de 
garantir a evolução nas negociações é a COSERN, que 
é o poder concedente, devendo agilizar as negociações 
evoluindo nas reivindicações dos trabalhadores. Não 
adianta a tática de arrastar este processo até dezembro 
como uma forma de vencer a categoria pelo cansaço. 
Temos claro que a pressa em negociar passa, mas as 
consequências ficam. Para nós, não há pressa quando 
o objetivo é conquistar um acordo coletivo justo para 
todos. O trabalhador da COSERN merece reconhecimento, 
valorização e respeito por todo o trabalho desenvolvido e 
prestado ao longo de anos de existência dessa empresa. 

Se hoje ela é premiada pela qualidade na sua prestação 
de serviço, excelência em atendimento, referência em 
planejamento econômico, dentre outros reconhecimentos, 
deve isso ao esforço e dedicação de todos aqueles que 
fazem e já fizeram parte dessa empresa. O trabalhador 
não vai abrir mão das suas conquistas e do seu direito de 
reivindicar um acordo coletivo de trabalho mais digno e 
igualitário para todos. 

Entendemos que é preciso sustentar a pauta do acordo 
coletivo 2018/2019, por acreditar que ela é totalmente 
viável e possível de ser atendida pela COSERN.

Nesta rodada foram acordadas 24 (vinte e quatro), 
conforme descritas ao lado.

Na cláusula 42ª - (materiais para emergência e primeiros socorros) a bancada dos trabalhadores solicitou 
que a COSERN reforce a comunicação junto aos empregados, incluindo os brigadistas, no tocante aos locais 
onde estarão disponibilizados os kit’s de primeiros socorros. Na cláusula 18ª (seguro de vida em grupo, auxílio 
funeral, indenização por acidente e invalidez parcial ou total do empregado) foi solicitado que a Cosern divulgue 
com mais eficácia, através de seus canais de comunicação, como proceder na utilização destes benefícios.

1ª (Âmbito de aplicação);
6ª (Reestruturação de vantagens e ganhos de 
caráter pessoal);
7ª (Pagamento dos empregados) e 8ª (Décimo 
terceiro salário) houve uma junção dessas duas 
cláusulas;
11ª (Plano de Saúde);
13ª (Adiantamento para compra de medicamentos e 
óculos de grau);
18ª (Seguro de vida em grupo, auxílio funeral, 
indenização por acidente e invalidez parcial ou total 
do empregado);
19ª (Complementação do auxílio doença e 
acidentário);
20ª (Assistência ao filho com necessidades 
especiais);
21ª (Assistência jurídica/acidentes em serviço);
22ª (Assistência Social);
24ª (Justificativas de faltas);
28ª (Contribuição assistencial);
29ª (Dobra e troca de turno);
31ª (Sobreaviso);
33ª (Assistência ao acidentado/doenças 
ocupacionais  e especiais) alterada a nomenclatura;
37ª (Transporte noturno ou condições especiais);
38ª (Acesso e informações);
41ª (Data Base);
42ª (Materiais para emergência e primeiros 
socorros);
43ª (Acervo Técnico);
46ª (Penalidade (multa));
47ª (Pessoa com deficiência);
49ª (Adicional noturno) e 
72ª (Foro)
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Negociações continuam!

As próximas rodadas de negociação serão realizadas 
nos dias 28 e 29/11, em Recife, envolvendo a 
Intersindical e o Grupo Neoenergia para discutir, dentre 

outras cláusulas, as econômicas da pauta unificada dos 
trabalhadores da COELBA, CELPE e COSERN. No dia 30/11, no 
Hotel Golden Tulip, em Natal, acontece uma nova rodada com 
a Cosern. 
Para estes encontros, a bancada dos trabalhadores está 

confiante que haja avanços, tanto na conquista de melhores 
índices de reajustes de salário e benefícios, como, também, 
numa distribuição mais justa da PLR.
Para que tenhamos sucesso nas negociações, é fundamental que os trabalhadores façam a sua parte, 

demonstrando força do movimento reivindicatório com mobilização nas suas unidades. A participação de 
todos é imprescindível para a ampliação de direitos e conquistas e só virá com a contribuição de cada 
Coserniano. A bancada dos trabalhadores reforça que a aprovação final das cláusulas do Acordo Coletivo 
2018/2019 ficará a cargo de aprovação em assembleia por toda a categoria, que avaliará e julgará o que é 
benéfico a todos.
Vamos à luta Companheiros por nossos direitos e benefícios!

Que a COSERN recebeu em 2018 o 
prêmio ANEEL de melhor Ouvidoria 
entre as Distribuidoras de Energia 

Elétrica do país? Que tal ela aprender a OUVIR O 
CLAMOR DOS TRABALHADORES e oferecer uma 
proposta para o ACT 2018/2019 digna do trabalho 
tão valoroso prestado pelo seu maior capital, o 
humano. 

Que a COSERN é reconhecida como a empresa potiguar que mais investe em cultura no Estado 
do Rio Grande do Norte, inclusive é a 8ª vez que ela é premiada com o troféu “TOP OF MIND 
2018” (topo da mente) que é um termo utilizado na área de marketing para as marcas que são 
mais populares na mente dos consumidores, no entanto, em rodada de negociação, a COSERN 
pede a exclusão da Cláusula Sexagésima (Programa de Cultura do Trabalhador – Vale Cultura). 

Tantos investimentos no segmento da música, cinema, audiovisual, educação, literatura, artes cênicas e 
cultura popular para se projetarem na mídia? Será que só para os trabalhadores da Cosern ela nada pode 
investir? Com a palavra o IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.

Que o Lucro da Neoenergia cresceu 196,6% no 2º trimestre. A holding apurou lucro 
líquido de R$ 383,4 milhões no segundo trimestre deste ano, volume 196,6% maior que 
o apurado em igual período do ano passado. Na mesma comparação, a receita líquida 
cresceu 48,7%, totalizando R$ 6,421 bilhões, e o Ebitda (sigla em inglês para lucro antes 
de juros, impostos, depreciação e amortização) aumentou 53%, para R$ 1,1 bilhão. 
No acumulado do primeiro semestre do ano, o lucro líquido da companhia somou R$ 671,2 
milhões, valor 144% superior ao apurado em igual período de 2017. Na mesma comparação, 
a receita líquida cresceu 48,6%, para R$ 11,9 bilhões, enquanto o Ebitda avançou 43%, 
totalizando R$ 2 bilhões.


