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Após inúmeras tentativas de fazer 
com que a Energisa cumprisse com 
o compromisso firmado do Acordo de 
PLR 2019, a empresa abandona as 
tratativas e não responde pleito dos 
trabalhadores. Na última reunião rea-
lizada no dia 19 de agosto, a Ener-
gisa lavrou em ata sua responsabi-
lidade de informar aos Sindicatos e 
à Comissão, até o dia 21/08/2020, 
se iria ou não fazer o adiantamento 
de R$ 1.500,00 da PLR 2020 no dia 
30/08/2020, conforme acordo assi-
nado entre as partes na PLR 2019.

Porém, no último dia 21, intransi-
gentemente e em nítida demonstra-
ção de desrespeito para com a ca-
tegoria, a empresa não apresentou 
nenhuma resposta, deixando mais 
uma vez de cumprir o acordado.

Nos debates realizados, a Energi-
sa vem argumentando que toda difi-
culdade em fazer o adiantamento fir-
mado em 2019 e de se fechar a PLR 
2020 estão atrelados à pandemia 
do novo coronavírus. Como assim, 
Energisa?

Além de não responder se fará ou 
não o pagamento do adiantamento, 
a empresa ainda quer piorar a con-
tratação da PLR 2020 mudando o 
atual modelo para um que coloca 
menos dinheiro no bolso do traba-
lhador e mais dinheiro no bolso dos 
acionistas.

Vale ressaltar que a Energisa foi a 
única empresa do setor a fazer uso, 
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e de forma agressiva e prejudicial a 
seus trabalhadores, da lei 14020/20 
(antiga MP 936), promovendo o afas-
tamento e a redução de 
jornada de seus traba-
lhadores. 

Também se utilizou 
da Medida Provosória 
927 a todos os traba-
lhadores. Essa MP sus-
pendia o pagamento do 
FGTS por três meses po-
dendo depois repor este 
saldo de forma diluída em 
até seis vezes.

O Sinergia CUT destaca que a 
MP 927 caiu, ou seja, não tem mais 
validade e, sendo assim, a Energisa 
tem o dever de colocar seus deve-
res em dia com todos os trabalha-
dores. 

Como se não bastasse tanto des-
caso, ainda há as contradições: a 
empresa fez marketing em nível na-
cional (até mesmo no Jornal Nacio-
nal) apresentando uma doação de 
R$ 8 milhões em ações de combate 
à pandemia de Covid-19, um gesto 
digno de aplauso se não fosse a falta 
de compromisso para com seus tra-
balhadores. E mais: vai distribuir aos 
seus acionistas um lucro de R$ 101 
milhões  nesta quarta-feira, dia 26 de 
agosto.

Diante de todo o exposto,
 o Sinergia CUT questiona: 

• Cadê o adiantamento da PLR 

2020 dos trabalhadores assinado no 
acordo de PLR 2019?

• A dificuldade que os 
trabalhadores e seus fa-
miliares estão passando 
com a pandemia não 
importa?

•  O prejuízo que os 
trabalhadores tiveram 
com a redução e sus-
pensão da jornada 
de trabalho e, ainda, 
com a redução dos 
postos de trabalho 

(demissões sem reposição)... 
também não importa?

• E o desrespeito para com traba-
lhadores  que sofrem diariamente com 
ameaças de demissões feitas pelos 
gestores da empresa... a Energisa tam-
bém não tem nada a dizer e a fazer?

ASSEMBLEIAS EM TODOS 
OS LOCAIS DA ENERGISA SS

É por tamanha desconsideração e 
pela nítida falta de reconhecimento 
que o Sindicato convoca os traba-
lhadores a participarem das assem-
bleias que ocorrerão entre os dias 28 
e 31 de agosto. 

Caso a empresa  não realize o pa-
gamento do adiantamento da PLR 
2020 no dia 30, conforme o acorda-
do, o Sinergia CUT denunciará na 
Justiça o descumprimento do Acor-
do. À luta, companheirada!

⏬

A IMPORTÂNCIA DESSA LUTA! 
Leia na próxima página
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A IMPORTÂNCIA A IMPORTÂNCIA 
DA NOSSA LUTADA NOSSA LUTA

Na visão da Energisa, seus trabalhadores estão 
contentes com a forma com que ela os trata  e todos 
estão cientes da dificuldade que o Grupo está pas-
sando e entendem que, por esse motivo, não preci-
sam receber o adiantamento da PLR 2020.

Então, cabe a nós, trabalhadores e traba-
lhadoras,  mostrarmos a dificuldade viven-
ciada por todos e também a nossa indig-
nação com a falta de respeito da empresa 
para conosco.

A Energisa é uma empresa que não preza por va-
lores pessoais e tem somente visado o lucro a seus 
controladores.

Se nós trabalhadores, pais e mães de família, não 
nos unirmos para demonstrar nossa insatisfação, ou 
ainda, se perdemos a coragem de indagar a falta de 

Papo claro e aberto!

respeito à nossa força tarefa colocada dia a dia para 
que a empresa consiga distribuir lucros exorbitantes 
para seus acionistas, estaremos negando a nós mes-
mos os nossos direitos.

Infelizmente, parece que Energisa só entende 
e respeita quando seus trabalhadores vão 
para o portão demonstrar sua insatisfação 
com o tamanho descaso que a empresa 
tem para com aqueles que tanto fazem para 
que a empresa seja a quinta maior distribui-

dora do   país. 
√ É hora de sermos solidários entre nós! 
√ É hora de unirmos nossas forças! 
√ É hora de demonstrarmos para empresa 

que tudo o que queremos é mais respeito e 
valorização!

#juntossomosmaisfortes!


