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Nos seus direitos
trabalhistas

Juntos SEMPRE somos mais fortes.

A reposição da infl ação não representa conquista de melhoria ou aumento de salário, apenas res-
gata o poder aquisitivo subtraído pela elevação do custo de vida, uma vez que mantém o valor real 
dos salários.

A alta da infl ação reduz o poder de compra, fazendo o dinheiro comprar menos bens e serviços. Por 
exemplo: se há 1 mês R$ 10 comprava um produto de R$ 10, o aumento desse produto para R$ 11 
nos impede de comprá-lo agora. Neste caso, não perdemos dinheiro, afi nal, ainda temos os R$ 10, 
mas perdemos poder de compra.

O mesmo ocorre nos reajustes salariais. Se um acordo coletivo anual reajustar o salário além da 
infl ação, existe um ganho real. Porém, se o reajuste for menor que a infl ação, teremos a impressão 
de um aumento salarial, pois ganharemos mais dinheiro. Mas na realidade, não teremos aumento 
real, ou seja, apesar de receber mais dinheiro por conta do reajuste, o poder de compra diminui, 
pois não acompanha a infl ação. É como ter uma redução de salário.

REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA
NÃO É GANHO, NEM LUCRO, NEM VANTAGEM

O reajuste salarial tem refl exo não apenas no salário base, mas também nas horas extras, descanso 
remunerado, periculosidade, 13º salário, férias, PLR, sobre aviso, previdência, previdência comple-
mentar, FGTS, entre outros.

Não podemos deixar que a ganância por lucro por parte da empresa contribua para o seu empo-
brecimento. A Energisa cresce a cada ano e merecemos crescer juntos, afi nal nós é que fazemos 
acontecer!!!

Vamos todos juntos lutar pela reposição da infl ação e ganho real, afi nal nós merecemos e podemos 
mais!!!!!

EXEMPLO:

Salário Base Índice de Reajuste Valor do Reajuste Valor do Ganho Real Total

1.257,10 7% 87,99 Perda= (18,84)- R$ 1.345,09
1.257,10 8,50% (infl ação) 106,83 Manutenção=0 R$ 1.363,93
1.257,10 9,50% 119,42 Ganho=(12,57)+ R$ 1.376,52


