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Trabalhador não tem 
culpa por conta alta!

O Sinergia CUT vem a público 
repudiar as agressões verbais e fí-
sicas cometidas por alguns consu-
midores revoltados com o alto va-
lor das contas de energia elétrica 
na área de cobertura da Energisa. 
A entidade considera alto o valor 
da tarifa praticada, mas ressalta 
que o trabalhador também paga 
essa conta e não é culpado pelo 
valor. A responsabilidade é exclu-
siva da Energisa e com anuência 
da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel).

Para buscar proteger o traba-
lhador, o Sindicato vem tentando 
entender este aumento “exorbitan-
te” junto à empresa, que justifica 
dizendo que houve grande con-
sumo em decorrência das altas 
temperaturas. É de conhecimento 
púbico que existe uma batalha ju-
dicial com relação aos encargos 
setoriais sob a forma de taxas, que 
elevam o valor, como a tributação 
do ICMS e também sobre as tari-
fas que dizem respeito às etapas 
anteriores ao fornecimento do pro-
duto.

O Sindicato se solidariza com a 
população, mas também com os 
trabalhadores que precisam do 
emprego e, como foi dito, pagam a 

mesma conta de energia. Por isso, 
pede à população que respeite o 
trabalho dos trabalhadores e tra-
balhadoras, em especial, dos que 
estão em atendimento direto com 
o cliente. 

O Sindicato cobra, de modo sis-
temático, uma posição mais con-
tundente por parte da Energisa 
de apoio psicológico aos trabalha-
dores. Importante destacar que a 
conduta inadequada de alguns 
consumidores somada às ques-
tões relacionadas ao trabalho são 
fatores que têm desencadeado 

doenças psicológicas e até o afas-
tamento de alguns deles.

Pela responsabilidade que exer-
cem e pelo excelente trabalho que 
fazem no dia a dia no atendimen-
to a milhares de consumidores, os 
trabalhadores e trabalhadoras na 
Energisa merecem RESPEITO.

O Sinergia CUT mais uma vez 
se manifesta solidário aos traba-
lhadores e trabalhadoras e à po-
pulação em geral, e sempre estará 
vigilante na defesa de seus direi-
tos.
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