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SINDICATO CONSEGUE 
ACORDO DAS DIÁRIAS DE 

VIAGEM  DA ENERGISA

NEGOCIAÇÕES PARA 
ACT 16/17 DO SETOR 

DE ENERGIA JÁ
COMEÇARAM
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Sinergia-MS reformula site e redes sociais

O sindicato investiu na reformulação do site para 
que os trabalhadores tenham, com mais facilidade, 
acesso à informação. Além de notícias regionais e 
nacionais, os eletricitários podem encontrar no site 
os Acordos Coletivos de Trabalho de todas as em-
presas representadas pelo Sinergia-MS, além de fo-

tos, vídeos e os informativos do sindicato.
A diretoria do sindicato também aproveitou para tor-
nar mais ágil a comunicação com a categoria, através 
das redes sociais. Notícias, convocações e reuniões 
também estão sendo divulgadas através da página no 
Facebook e também no Twitter. 

Para acompanhar, basta acessar:
Site: www.sinergia-ms.com.br - Facebook: @sinergia-ms - Twitter:@sinergiams

O Sinergia-MS participou de di-
versas reuniões para negociar o re-
ajuste de diária de viagem com a 
concessionária de energia de Mato 
Grosso do Sul. Esse item não cons-
ta no Acordo Coletivo de Trabalho, 
mas em todos os anos faz parte do 
pacote da negociação e a empresa 
reajustava de acordo com o índice 
de aumento do salário. No entan-
to, no ano passado, a Energisa-MS 
não cumpriu esse acordo. 

Mas agora o sindicato conseguiu 
fechar um acordo que repõe a in-
fl ação do ano passado (10,36%) e 
a infl ação prevista para esse ano 
(8,50%), e ainda dá um bom ganho 

Sindicato consegue acordo das 
diárias de viagem da Energisa

Negociações do ACT do 
setor já começaram 
Outros trabalhadores do setor de 
energia de MS também têm como 
data base os meses de outubro e 
novembro. A MS Gás apresentou 
uma proposta para o Acordo Co-
letivo de Trabalho 2016/2017 que, 
em assembleia, no dia 1º de no-
vembro, os trabalhadores reprova-
ram a proposta que retirava vários 
benefícios adquiridos. Uma con-
traproposta dos trabalhadores foi 
encaminhada à empresa.

Com os trabalhadores da Engelmig 
e Compel, o sindicato realizou, no 
mês de outubro, assembleias para 
a discussão e aprovação das pau-
tas de reivindicações, que já foram 
entregues às empresas. Agora, o 
sindicato aguarda as reuniões para 
negociação.

EXPEDIENTE

Sindicato dos Trabalhadores na In-
dústria de Energia no Estado de MS 

JORNALISTA RESPONSÁVEL
Tatiana Martins - DRT/MS 107

EDIÇÃO E DIAGRAMAÇÃO
Martins e Santos Comunicação

real aos trabalhadores que viajam 
para o interior, que hoje são os 
mais prejudicados pelos baixos va-
lores das diárias.

Segue abaixo a tabela com os novos 
valores das diárias para ser aplica-
da a partir de janeiro de 2017:
Campo Grande e nacional – R$ 77,41
Interior – R$ 50,23
Bonito – R$ 54,41
Corumbá – R$ 58,84 

Rua Gury Marques, 4.360
Universitário – Campo Grande – MS
Telefone: (67) 3029.5821
sindicato@sinergia-ms.com.br
www.sinergia-ms.com.br
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Sindicato inicia negociação com Energisa/MS

Os trabalhadores da Energisa-MS 
participaram, no dia 31 de outubro, 
da Assembleia Geral do Sinergia-MS 
e aprovaram a proposta de PLR, que 
será paga em 2017. Essa aprovação é 
somente do índice variável da PLR, 
já que todos os trabalhadores têm ga-
rantido um índice fi xo (que é de um 
salário).

Trabalhadores da Energisa aprovam proposta de PLR

Desde o mês de setembro, os direto-
res do Sinergia-MS iniciaram as dis-
cussões da Campanha Salarial 2016, 
em todo o Estado. Em Campo Gran-
de, no dia 30 de setembro, os traba-
lhadores da Energisa participaram 
da Assembleia Geral Extraordinária 
para discutir e votar a pauta de rei-
vindicações para o Acordo Coletivo 
de Trabalho 2016/2017. Nesse mes-
mo dia, também foi lançada ofi cial-
mente a campanha. A data base da 
categoria é dia 1º de novembro.
A presidente do Sinergia-MS, Elizete 
Almeida, disse que a pauta de reivin-

dicações da categoria foi construída 
com coerência, para que a conces-
sionária possa atender as demandas 
dos eletricitários. “Este momento da 
assembleia é muito importante para 
a categoria, pois podemos construir 
em conjunto uma pauta que atenda 
os anseios dos trabalhadores, além 
de manter os benefícios já adquiri-
dos”, comenta Elizete.

Na pauta aprovada pelos trabalhado-
res presentes na assembleia, está o 
pedido de reajuste salarial mediante 
a aplicação do índice do IPC + ganho 

real. Outras reivindicações aprova-
das são: piso salarial de R$ 1.500,00; 
Plano de Cargos e Salários transpa-
rente; Fim do Assédio; Política de 
Emprego, entre outras.

Já foram realizadas três rodadas de 
negociações entre o sindicato e a em-
presa. As reuniões foram basicamen-
te para discussão, entendimento e de-
fesa da pauta, e também para resolver 
algumas pendências. A concessioná-
ria fi cou de apresentar uma proposta 
no dia 25 de novembro. Após este 
encontro,  será marcada uma assem-
bleia com os trabalhadores.

O vice-presidente do Sinergia-MS, 
Elvio Vargas, ressalta que o sindicato 
apenas negocia o acordo, mas quem 
aceita ou não as cláusulas compos-
tas no ACT é cada funcionário, que 
participa e vota nas assembleias. “O 
sindicato apenas faz a intermediação 
entre a concessionária e os trabalha-
dores. Nós, como sindicato, estamos 
na linha de frente, mas precisamos 
do aval e da participação maciça dos 
trabalhadores”.

Em Campo Grande, a assembleia foi 
no Centro Operacional da concessio-
nária com a presença de grande parte 
dos trabalhadores. Segundo a presi-
dente do Sinergia-MS, Elizete Almei-
da, desde junho, o sindicato vem dis-
cutindo a PLR com a Energisa, e 
depois de 12 reuniões, chegaram a 
uma proposta que pudesse ser aprecia-
da pela categoria. “Queríamos melho-
rar ao máximo essa parcela variável, 
para que os trabalhadores pudessem 
ter um ganho além de um salário. Fo-
ram muitos estudos e cálculos para se 
chegar até os valores de indicadores e 
pesos que compõem essa parcela va-
riável da PLR e que os trabalhadores 
possam alcançar”, comentou Elizete.

Na hora da votação, a maioria dos pre-
sentes aprovou a proposta de cálculo 
da PLR da Energisa 2016/2017. Para 
o próximo ano (a ser pago em 2018), 
o sindicato vai discutir um novo mo-
delo para melhorar a distribuição da 
PLR e vai debater essa proposta com 
a empresa e os trabalhadores.

Além de Campo Grande, a assembleia 
também foi realizada nas cidades de 
Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, 
Paranaíba, Ponta Porã, Nova Andra-
dina, Naviraí e Aquidauana.

Para saber o cálculo desta parcela 
variável, acesse o site do sindicato: 
www.sinergia-ms.com.br



................................................................................................................................................................................................................
04 Campo Grande-MS • Novembro de 2016 • Distribuição Gratuita

Campeoche termina com festa e
comemoração ao Dia do Eletricista

Pelo menos 300 pessoas comparece-
ram à festa do Sinergia-MS, no dia 16 
de outubro, no Clube dos Eletricitários, 
em Campo Grande. Além da realiza-
ção da grande fi nal do 4º Campeoche, a 
comemoração também foi pelo Dia do 
Eletricista (celebrado no dia 17 de outu-
bro). Foi um momento de muita alegria 

e reencontro de amigos 
e colegas de trabalho.

Mesmo com um sol 
de mais de 30 graus, 
foi realizada a fi nal 

do campeonato com 
18 atletas e dois goleiros 

No dia 6 de novembro, os dirigentes 
sindicais participaram do “Workshop 
Papéis e Responsabilidades”, minis-
trado pela empresa de consultoria 
P2B Capital Humano.

Diretores e delegados participam de workshop 
para melhorar práticas de gestão do Sinergia-MS

classifi cados, depois de dez rodadas. O 
time Branco, do capitão Marcos Souza, 
ganhou de 6 a 3 da equipe Laranja, que 
estava sob o comando do atleta Diego 
Robson.

Depois do jogo, ocorreu a premiação 
dos atletas, que fi cou assim:
- Campeões: Marcos Souza, Cicinho, 
Diego Moraes, Talisson Alves, Alessan-
dro Amaral, Valentim, Lucas Ribeiro, 
Diego Rocha, Patrick e goleiro Rodney
- Goleiro menos vazado: Ivan Vaez
- Artilheiro: Diego Robson, com 16 
gols
- Atleta que mais pontuou: Marcos 

Souza, com 47 pontos
Após a cerimônia de premiação e de 
sorteios para os presentes, foi oferecido 
um almoço tipicamente sul-mato-gros-
sense: o churrasco pantaneiro.

Interior
A comemoração ao Dia do Eletricista 
na regional de Dourados foi no dia 21 
de outubro, com a presença dos traba-
lhadores da Energisa e Compel. Já na 
região de Naviraí, a festa foi no último 
dia 29 de outubro. Nas demais cidades, 
a festa vai ocorrer em outras datas agen-
dadas pelas regionais.

O sindicato procurou uma consulto-
ria para redesenhar a estrutura orga-
nizacional do Sinergia-MS e o papel 
e responsabilidade de cada dirigente 
sindical. O objetivo é melhorar as prá-

ticas de gestão do sindicato, buscando 
a excelência. Também foram organi-
zadas ações do planejamento estraté-
gico e plano de execução 2016/2017, 
visando potencializar os resultados.

Além do seminário, a empresa de 
consultoria ainda vai acompanhar de 
4 a 6 meses o trabalho desenvolvido 
no sindicato, para saber se a diretoria 
está executando o que foi proposto, 
como a realização de processos, mapa 
de competências, entre outros.

Para a diretoria do sindicato, a in-
tenção é melhorar a gestão sempre 
buscando o melhor atendimento dos 
fi liados e para tornar a entidade ainda 
mais forte e atuante.  


