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17 DE OUTUBRO É DIA DE LUTO  
PARA OS ELETRICITÁRIOS  

Na data em que se comemora o “Dia do Eletricitário” a categoria só tem a lamen-
tar. Desde a privatização, os eletricitários paraibanos vêm assistindo a uma série de abu-
sos praticados pelo Grupo Energisa, a exemplo: longas jornadas de trabalho, pagamento 
de PLR de forma irrisória, assédio moral, desrespeito ao acordo coletivo de trabalho, im-
posição de metas inatingíveis, entre outras corriqueiramente cometidas.  

Apesar do SINDELETRIC buscar incansavelmente novas conquistas e melhor qua-
lidade de vida para a categoria, a Energisa só visa lucro e resultados. Prova disso, é que 
em plena campanha salarial a empresa, já na primeira rodada de negociação, realizada 
na semana passada, não apresentou qualquer contra proposta, pelo contrário, sinalizou 
a intenção de retirar conquistas históricas dos trabalhadores.  

A busca desenfreada pela crescente lucratividade do Grupo Energisa é notável e 
para alcançar seus objetivos a empresa passou a terceirizar setores vitais, como os ele-
tricistas, o call Center e, atualmente, faz experimentos no setor de leitura. Todos os anos, 
a Energisa bate recorde de lucratividade, entretanto, paga um dos menores salários do 
setor elétrico do Brasil, ou seja, R$700,00.  

Enquanto a empresa lucra, os empregados se esforçam diuturnamente para tentar 
cumprir as metas inalcançáveis que são impostas, além de conviver com os baixos salá-
rios,  demissões constantes em todos os setores e jornadas extraordinárias exaustivas 
que comprometem a segurança e qualidade de vida dos trabalhadores. 

De janeiro até setembro desse ano, só em João Pessoa, já foram demitidos aproxi-
madamente 150 empregados, esse número chega a dobrar se forem contabilizados os 
desligamentos em todo o estado. O desrespeito da empresa em relação à categoria che-
gou ao extremo, na semana passada, ao demitir um dirigente sindical do SINDELETRIC, 
na cidade de Patos, mesmo tendo o pleno conheci-
mento que dirigente sindical tem estabilidade no em-
prego garantida na Constituição Federal e na própria 
CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas). Diante dis-
so, percebe-se que a Energisa rasga a Constituição 
Brasileira e, portanto, os trabalhadores não têm nada 
a comemorar no “Dia do Eletricitário”. 

O SINDELETRIC convida toda a categoria para 
se unir em busca de melhores condições de trabalho. 
Seja um trabalhador consciente, participe das assem-
bléias, manifestações, paralisações e protestos, de-
monstrando sua insatisfação com a exploração prati-
cada pela empresa. 


