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Nos seus direitos
trabalhistas

Sinergia-MS decide suspender negociação sala-
rial com Energisa até o fi m do processo eleitoral
Paralela à eleição do sindicato, estão acontecendo as negociações da Campa-
nha Salarial da Energisa, em que, a segunda reunião entre o Sinergia-MS e a 
empresa foi realizada na última segunda-feira, dia 29 de outubro. No entanto, 
a diretoria da entidade sindical acredita ser uma questão de responsabilida-
de paralisar essas negociações até o fi nal do processo eleitoral.

As eleições para a nova diretoria do Sinergia-MS, quadriênio 2018/2022, serão 
na próxima semana, de 5 a 9 de novembro. 

“O processo eleitoral termina dia 9 e a posse deve acontecer dia 12, já que 
no dia 11 de novembro termina o mandato da atual diretoria. Acreditamos ser 
responsável aguardar a nova diretoria que vai prosseguir com a negociação sa-
larial, já que a empresa já sinalizou a intenção de retirar benefícios e direi-
tos dos eletricitários”, comenta a presidente do sindicato, Elizete de Almeida.

A diretoria do sindicato pretendia realizar a eleição no ano que vem, mas foi 
surpreendida com orientações jurídicas de que o pleito da nova gestão de-
veria ser ainda em 2018, devido a alterações no mandato dos dirigentes sindi-
cais.

Assim que a diretoria eleita pelos fi liados do Sinergia-MS tomar posse, vai 
dar sequência as negociações com a Energisa/MS. 

A Campanha Salarial 2018/2019 da Energisa foi lançada em outubro, com as 
seguintes bandeiras: ganho real, manutenção e ampliação dos direitos ad-
quiridos, fi m da pressão excessiva por resultados e Plano de Cargos e Sa-
lários (PCS) transparente e justo. 
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