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5ª rodada acontece sem avanços 

A diretoria do Sindeletric se reuniu, na manhã desta 

quinta-feira, com os representantes da Energisa para 

negociar o Acordo Coletivo 2015/2016. Depois de 

horas reunidos, a empresa apresentou uma mudan-

ça insignificante na proposta anterior. Eles permane-

ceram oferecendo reajuste fracionado do salário e 

das cláusulas econômicas e sociais. 

 A única mudança é que nessa 5ª rodada de negoci-

ação a empresa ofereceu reajustar os salários se-

guindo a variação do INPC no período de novembro 

de 2014 a outubro de 2015 acumulado em 10,33%, 

fracionado da seguinte forma: 6,2% em novembro e 

3,89% em dezembro. As demais cláusulas do Acor-

do Coletivo seriam reajustadas também seguindo o 

INPC, sendo 6,2% em novembro e 3,89% em janeiro 

de 2016. 

A diretoria do Sindeletric saiu indignada com a pro-
posta apresentada. A empresa tenta se justificar evi-
denciando a crise financeira que hoje o Brasil enfren-
ta, no entanto sabe-se que o setor elétrico do país é 
um dos que ainda não foi atingido.  
“A empresa está fazendo palhaçada com a categori-

a, fracionar aumento salarial é inadmissível. “Os ele-
tricitários já deixaram claro nas duas assembleias 
que realizamos que não vão aceitar reajuste parcela-
do. Vamos fazer o nosso papel enquanto represen-
tantes dos trabalhadores e vamos levar a proposta 
para votação da categoria, mas se depender do sin-
dicato ela não será aprovada”, disse Manuel, Presi-
dente do Sindeletric. 
Diante do descaso da empresa com a categoria, o 
sindicato convida a todos os trabalhadores para se 
engajarem na luta por um Acordo Coletivo digno e 
que respeite a classe, pois só a união e a força são 
capazes de realizar alguma mudança. 
Durante as reuniões, o sindicato tem deixado claro 
para a empresa que a categoria não vai aceitar o 
não cumprimento da data base que sempre foi 1º de 
novembro de cada ano, e muito menos a divisão do 
reajuste em duas parcelas. Os representantes do 
SINDELETRIC acreditam que  qualquer avanço nas 
negociações só será possível quando a empresa a-
presentar uma proposta digna. 

 

Participe da assembleia! Sua presença é impor-

tante na luta por novas conquistas!! 


