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trabalhistas

PLR MAIS JUSTA!!! UMA CONQUISTA DA CATEGORIA!!!

A PLR (Participação nos Lucros e Resultados) dos trabalhadores da Energisa-MS, refe-
rente ao exercício de 2017 a ser paga até o dia 05 de maio de 2018, será uma das me-
lhores dos últimos anos, após a aquisição do Grupo Energisa, e isso graças a dois fatores 
fundamentais:

• A iniciativa corajosa e importante do Sinergia-MS em propor ao Grupo 
Energisa um modelo primando a socialização da PLR, onde benefi ciasse 
aqueles que ganham menos sem prejudicar os trabalhadores que têm sa-
lários melhores. Campanha que começou há alguns anos e, fi nalmente, na 
PLR de 2017, conseguiu se concretizar.

• O posicionamento do Sindicato, onde nas várias reuniões específi cas de 
PLR, conseguiu avançar nas negociações e demonstrar que, o que os tra-
balhadores estavam recebendo não refl etia o empenho e a dedicação com 
que desenvolviam suas funções, que resultou em diminuição nos pesos 
dos índices menos satisfatórios e valorização naqueles índices superados.

Entendemos que temos muito a conquistar. E a melhoria na próxima negociação da PLR 
2018 depende muito do apoio que o Sindicato recebe da categoria.

A comissão do Sindicato, formada por diretores e uma economista do Dieese, está sem-
pre estudando e analisando os dados fi nanceiros e indicadores da Energisa-MS para 
poder “brigar” por resultados mais satisfatórios aos trabalhadores e colocação de metas 
atingíveis, para que isso não aumente ainda mais a pressão da empresa em cima de 
seus funcionários.

Portanto, o Sinergia-MS continuará lutando para que a Energisa-MS valorize, dis-
tribua os lucros e melhore, cada vez mais, as condições de trabalho e de vida de 
seus trabalhadores.

JUNTOS SOMOS E CONTINUAREMOS MAIS FORTES!!!!


