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Av. Gury Marques, 4.360 • Bairro Universitário 
(Próximo ao Terminal Guaicurus) • CEP 79.072-000 O Sindicato somos todos nós!!!

Sindicato Dos 
Eletricitarios

Companheiros e Companheiras!!
 
 

Porque somos contra a mudança do nome ENERSUL ?
 
Desde a privatização, ocorrida em 1997, já tivemos quatros donos, além de uma intervenção, ou seja, 
em menos de 20 anos, passamos por quatro controladores, numa média de cinco anos para cada 
gestão. Com este histórico, quem garante que não seremos trocados de dono nos próximos anos? 
Lembrando que esses Grupos compraram o direito de explorar por determinado tempo o serviço de 
distribuição de energia e que esse contrato pode ser renovado ou não. Se formos vendidos novamente, 
mudaremos de nome outra vez? Isso tem custo, quem paga a conta?
 
Todos sabem que a Enersul á muitos anos é considerada a melhor distribuidora de Energia Elétrica da 
Região Centro Oeste e Norte e que, em situações normais, sempre apresentou lucros consideráveis. 
Isso tudo graças a sua prática de gestão moderna e principalmente pela competência e expertise de 
seus trabalhadores. Tornando-a uma Empresa de destaque em nosso Estado e no Brasil.
 
Depois que o Grupo Energisa assumiu a Enersul, eles vem promovendo demissões, principalmente de 
trabalhadores com mais tempo de empresa. Paralelo a isso, tem provocado a saída voluntária de 
vários outros trabalhadores, novos de empresa, que não veem nenhuma perspectiva de crescimento 
na empresa, pela falta de um Plano de Cargo e Salários descente.  Também tem feito várias ações, que 
ao nosso ver e da maioria dos trabalhadores não estão aumentando a produtividade e não agregam 
valor como por exemplo tirar divisórias, superlotar os blocos, como se não existissem espaço suficiente 
no Centro Operacional, deixando os trabalhadores ainda mais estressados e desmotivados.
 
Entendemos que existem maneiras mais eficientes para que os consumidores de Mato Grosso do Sul 
associem o nome da Enersul ao Grupo Energisa, como melhorar a qualidade do serviço prestado a 
sociedade e uma das formas para isso é motivando seus trabalhadores. Ai sim o Grupo Energisa 
sempre será lembrado de maneira positiva por todos nós, sem a necessidade de mudar o nome 
ENERSUL.
 
Portanto companheiros, acreditamos que o que deve ser mudado é o jeito Energisa de Ser, que deve 
levar em consideração a história de cada Empresa e as pessoas que fizeram e fazem com que esta 
história aconteça, pois se não for desta maneira, as consequências e prejuízos serão desastrosos para 
os trabalhadores, para a sociedade sul mato-grossense e principalmente para a Empresa.

 FILIE-SE!! Quem é sócio é mais forte.

TEMOS UMA HISTÓRIA, SOMOS ENERSUL!!!
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