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Após cobrança sindical, primeira rodada com a 
Neoenergia será nesta quinta (24)

Reunião com a Holding será realizada em Recife

F
ruto de muita cobrança, a primeira rodada de negociação  da 
campanha salarial Neoenergia 2019/2020  será realizada nesta 
quinta, 24, em Recife. Após finalizar a aprovação da pauta e 
entregar o documento a holding, a Intersindical havia proposto 

que a reunião tivesse ocorrido em 30/09/2019, para manter o 
calendário dentro do programado, já que os sindicatos realizaram um 
planejamento que prezava pela preservação das datas, em respeito 
aos trabalhadores. A Neoeneregia, por sua vez, agendou a reunião 
para 21/10, mas desmarcou e reagendou para esta quinta, 24, o 
inicio do processo negocial.
Com ansiedade e bastante expectativa, os trabalhadores aguardam o resultado desta rodada, já que 
os números das empresas comprovam a dedicação de cada eletricitário neste processo. Os resultados 
alcançados são fruto do empenho diário e precisa ser recompensado pela direção da holding.  “Os 
trabalhadores querem que as suas demandas sejam analisadas pela empresa e o processo negocial seja 
iniciado para haver as evoluções que contemplem os interesses e os anseios de toda categoria”, destaca 
o coordenador da Intersindical, José Fernandes.
Importante lembrar que a campanha deste ano discutirá apenas as cláusulas consideradas de natureza 
econômica, entre elas o reajuste salarial, abono, Piso, Ticket Refeição/Cesta Básica, além do empréstimo, 
Fundações e Gratificação de férias.

 PRECISAMOS DE UNIÃO E FORÇA DE TODOS -  A campanha é sempre um momento de discutir 
outras questões importantes que, embora fora da pauta, têm impactos na vida cotidiana dos 
trabalhadores. Esse momento de negociações com os representantes patronais, além de possibilitar 
avanços financeiros, permite a cobrança de pendências das situações que as empresas negligenciam com 
os seus trabalhadores. “Conseguimos resolver problemas que no dia a dia ficam em segundo plano. A 
campanha salarial, portanto, um importante momento de garantir os interesses da categoria preservada, 
além dos avanços que vamos buscar”, destaca Fernandes.
Para a campanha ser vitoriosa a fórmula nunca muda. É preciso que os trabalhadores saibam o seu 
papel nesta luta. Os sindicatos têm a missão de mobilizar os trabalhadores de um modo geral. Por 
outro lado, a demonstração de disposição da categoria de ir à luta vem em seguida, participando das 
assembleias, protestos e apoio frequentes a nas atividades convocadas pelos Sindicatos. Quanto mais 
mobilização e união temos a possibilidade de conquistar mais.
Todos sabem a importância da Campanha Salarial. Ao longo dos últimos anos da Intersindical, muitas 
melhorias foram conquistadas para a categoria. A mobilização conjunta dos trabalhadores e a atuação 
comprometida dos sindicatos atuante, além de uma excelente postura negocial dos dirigentes, garantiram 
conquistas históricas nas Campanhas. . A cada ano, valorização e melhorias são acrescentadas a essas 
conquistas. E certamente com disposição, união, luta e participação vamos avançar novamente.



Expediente

Conexão iSindurb/PE - Sinergia/BA - Sintern

ntersindical Neoenergia

Jornal da Intersindical Neoenergia. Todas as matérias são de responsabilidade da coordenação.

Coordenador da Intersindical: José Fernandes - Sintern
Jornalistas: Adriano Medeiros - MTB 985 RN
Iza Xavier - MTB 3952 PE e Jeam Cláudio- MTB 2806 BA
Projeto Gráfico e Diagramação: Jeam Cláudio
Tiragem: 5 mil

Sinergia-Ba

Juntos somos mais fortes!

Lucro da Neoenergia sobe quase 
20% no 3º trimestre

E 
não há do que reclamar! A Neoenergia divulgou 
no início da semana seu resultado do terceiro 
trimestre. Os números revelam um lucro líquido 
de 599 milhões de reais, alta de 19,7% ante 
o mesmo período do ano passado.  A geração 

de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, 
depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) 
somou 1,5 bilhão de reais, alta de 15% na comparação 
anual.
A receita líquida atingiu 6,9 bilhões de reais, 

praticamente estável ano a ano.

Segundo a própria Neoenergia, os números do trimestre 
refletem o crescimento do mercado de distribuição de 
energia em suas áreas de concessão, além de controle 
de custos, ganhos de eficiência e disciplina na alocação 
do capital. A energia distribuída (cativo + livre) pelas 
distribuidoras da Neoenergia (Coelba, Celpe, Cosern e 
Elektro) somou 14.010 GWh, acréscimo de 1,9% em relação ao mesmo período de 2018.

O grupo encerrou setembro com investimento total de 1,16 bilhão de reais, alta de 7,3% na mesma 
comparação. O indicador de dívida total líquida/Ebitda caiu de 3,49 vezes no fim de 2018 para 3,33 
vezes em 30 de setembro passado, apesar de o endividamento líquido ter crescido de 15,8 bilhões para 
17,5 bilhões de reais no período.

A Neoenegia afirma que  os números do terceiro trimestre refletem o crescimento do mercado de 
distribuição de energia em suas áreas de concessão, além de controle de custos, ganhos de eficiência e 
disciplina na alocação do capital.

A empresa de energia elétrica registrou um resultado de R$ 599 
milhões no período em relação a 2018


