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Nos seus direitos
trabalhistas
Sinergia convoca assembleia para votação da proposta de reajuste salarial da Energisa
O Sinergia-MS convoca os eletricitários de Mato Grosso do Sul para assembleia geral na próxima segunda-feira (3) para apreciação da proposta de reajuste salarial apresentada pela Energisa-MS. A assembleia
será realizada às 7h30, nas cidades do interior, e às 8h, na sede da Energisa-MS, em Campo Grande. Um
novo índice foi apresentado pela concessionária de energia após a quarta rodada de negociação entre
os representantes da empresa e os dirigentes sindicais nesta sexta-feira (30).
Esta foi a segunda proposta apresentada pela concessionária de energia. Na semana passada, o sindicato manifestou indignação com a proposta de reajuste salarial de apenas 3% e não houve assembleia.
O ganho real é uma das principais bandeiras da Campanha Salarial 2018/2019 da Energisa-MS. O Sinergia destaca que a empresa tem condições financeiras de conceder um reajuste acima da inflação, pois
registrou lucro líquido R$ 115,5 milhões no 3º trimestre de 2018, o que representa aumento de 96,8%.
Dados do relatório financeiro do grupo Energisa apontam que a concessionária de energia de Mato
Grosso do Sul teve o melhor desempenho nas vendas de energia, com crescimento de 5,4%, acima do
índice nacional que foi de 1,3%. O gráfico abaixo representa os números do mercado de energia. As informações comprovam o momento favorável ao setor elétrico, com o aumento no consumo de energia
do mercado cativo e livre, e o destaque para o crescimento da Energisa-MS (EMS).

Fonte: Energisa/Relação com Investidores – Apresentação de Resultados 2T 2018, 09/08/2018. Elaboração DIEESE – ER/MS.

As principais bandeiras da Campanha Salarial 2018/2019 da Energisa-MS são ganho real, manutenção e
ampliação dos direitos adquiridos, fim da pressão excessiva por resultados e Plano de Cargos e Salários
(PCS) transparente e justo.
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