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Nos seus direitos
trabalhistas

OUTRAS FACES DO JEITO ENERGISA DE SER: INJUSTA 
E MACHISTA
O Grupo Energisa constantemente divulga na mídia, interna e externa, os prêmios de Melhor Em-
presa para se trabalhar - prêmios estes sempre questionados pelo Sindicato, pela forma nada 
transparente de fazer a pesquisa do ranking, pois o trabalhador é obrigado a se logar no sistema 
onde acaba se identifi cando e, assim, votando sob pressão, com o medo de ser demitido.

Esse mesmo Grupo, que na pandemia foi o primeiro e um dos poucos do Setor Elétrico a aderir 
às Medidas Provisórias 927 e 936 do governo Federal, editadas com a fi nalidade de evitar demis-
sões, continua demitindo em plena pandemia e dessa vez, novamente, foram três trabalhadoras 
da Agência Comercial de Atendimento de Campo Grande. Cabe lembrar que há poucas semanas 
foram demitidas quatro trabalhadoras da mesma área em Corumbá.

O que torna o caso grave é que um dos motivos das demissões foi a obediência das trabalhadoras 
à uma ordem do superior imediato, que pediu para que elas retornassem antecipadamente das 
férias, para fi carem devendo horas para a Empresa e, dessa forma, poderem compensar no 1 X 1 
(e não 2 X 1 como prevê o Acordo Coletivo de Trabalho).

Após esse fato chegar ao conhecimento da equipe de auditoria interna, puniram os mandantes 
supervisor e gerente (homens) com suspensão e advertência e demitiram de forma injusta, auto-
ritária e machista as trabalhadoras (mulheres), que apenas obedeceram às ordens de seus supe-
riores.

Como pode um Grupo que se orgulha de ser referência e que pretende se manter no ranking de 
“Melhor Empresa para se trabalhar” cometer esse tipo de injustiça com as trabalhadoras e seus 
familiares?

O SINERGIA/MS repudia essa atitude arbitrária, machista e completamente desrespeitosa 
da Energisa e informa que tomará, através da sua assessoria jurídica, todas as providências ne-
cessárias para reverter mais essas demissões, divulgando à sociedade quaisquer abusos que fo-
rem cometidos pela Energisa.

Lembre-se que “Juntos Somos Mais Fortes”.


