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Nos seus direitos
trabalhistas
Informe do Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020
da Energisa/MS
Após a Oficina de Planejamento da Campanha Salarial da Energisa/MS 2019/2020, realizada nos
dias 17, 18 e 19 de outubro, onde foram construídos o mote e as principais bandeiras, fizemos o
lançamento em Campo Grande e nas principais cidades do interior do Estado, com a consequente
realização das assembleias de aprovação da pauta de reivindicação dos eletricitários, a qual foi
encaminhada para a Energisa/MS.
As primeiras rodadas de negociação aconteceram nos dias 19 e 20 de novembro, onde foram discutidas as cláusulas da pauta entregue pelo Sinergia-MS. Na oportunidade, a Energisa/MS também
apresentou a sua proposta de alteração no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).
A próxima reunião está agendada para o dia 28 de novembro (quinta-feira). Assim que for acordada uma proposta consistente, convocaremos a categoria para as assembleias de avaliação.
Com o mote “Melhor empresa, piores salários”, as principais bandeiras da Campanha Salarial da
Energisa/MS 2019/2020 são: Manutenção e ampliação dos direitos; Ganho real; Salários compatíveis com as melhores empresas; Fim da pressão excessiva por resultados; e Pagamento 100% das
horas extras noturnas e emergenciais.
Retroatividade do ACT
Informamos ainda que, a assessoria jurídica do Sinergia-MS protocolou o protesto judicial referente à negociação salarial da Energisa/MS no Tribunal Regional do Trabalho 24ª Região. A medida
garante que diante da assinatura de um novo acordo coletivo ou a negociação indo para dissídio
coletivo, os efeitos sejam retroativos à data-base, que é 1º de novembro. A ação é necessária devido a mudanças provocadas pela Reforma Trabalhista.

Fique ligado às comunicações do Sinergia-MS.

Lembre-se que “Juntos Somos Mais Fortes” para
construirmos um acordo melhor.
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