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Nos seus direitos
trabalhistas

ENERGISA PROPÕE INCORPORAÇÃO
DA FUNDAÇÃO ENERSUL

No início do mês de junho, o Grupo Energisa esteve reunido com o Sinergia-MS e, atra-
vés de uma apresentação, informou que já iniciou o processo de incorporação das qua-
tro fundações existentes no Grupo, que possuem ao todo 12 planos de aposentadoria.

Os representantes da concessionária também informaram que, atendendo uma antiga 
solicitação do sindicato, os quase 300 trabalhadores (que hoje estão na Rede Prev) po-
derão mudar de plano, sendo capaz de escolher em participar da Fundação Enersul ou 
do novo plano criado pelo Grupo, o EnergisaPrev.

Após esse encontro, o sindicato criou um GT (Grupo de Trabalho) com a Aposen (Asso-
ciação dos Aposentados da Enersul), os conselheiros eleitos e outros colaboradores par-
ticipantes da Fundação Enersul. Esse grupo foi criado para posicionar os participantes 
sobre a viabilidade ou inviabilidade da proposta de incorporação, após o prazo solicita-
do à empresa.

Foram realizadas várias reuniões por esse GT, tanto na sede do sindicato quanto na pró-
pria Fundação Enersul, sendo que, na última reunião, com a participação de dois repre-
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sentantes da Anapar (Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão), de 
Brasília, trazidos pelo Sinergia-MS, foram deliberados os seguintes encaminhamentos:

- Foi protocolado uma carta na empresa solicitando vários documentos necessá-
rios e exigidos pela Previc e uma prorrogação de 60 dias no processo de incorpo-
ração;

- Foi decidido a realização de uma campanha, inclusive viajando para as cidades 
do interior, convocando os trabalhadores ativos e aposentados para participarem 
da eleição do Conselho da Fundação Enersul. Essa decisão foi tomada para que 
não haja o risco de não atingir o quórum e se perder a oportunidade de eleger os 
representantes dos trabalhadores. Isso porque se não atingir o quórum, a empre-
sa que indica os conselheiros;

- Foi protocolado uma carta na Fundação Enersul, assinada pelo Sinergia-MS e 
Aposen, solicitando uma listagem com endereços dos aposentados dos Planos I e 
II para divulgação da eleição. 

No dia 21 de junho, o sindicato conseguiu agendar uma nova reunião com o repre-
sentante do Grupo Energisa, o diretor fi nanceiro Marcio José de Almeida Pires. Neste 
encontro, a empresa se comprometeu a repassar cópia dos documentos solicitados e, 
com relação a prorrogação, pediu uma diminuição no prazo de 60 dias solicitado pelo 
sindicato.

Eleição Fundação Enersul
Agora, mais do que nunca, é importantíssimo que todos participem do processo eleito-
ral para escolha do Conselho Deliberativo e Fiscal da Fundação Enersul, que vai ocorrer 
no período de 26 de junho a 04 de julho. Todo participante receberá no seu endereço 
residencial um kit com a senha para votação via internet e uma cédula com envelope 
selado para votação via Correios.

Os meios de votação são:

Pela internet, no site www.fundacaoenersul.com.br, ou via Correios ou nas urnas que 
serão instaladas no Centro Operacional da Energisa, em Campo Grande.
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