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EXPLORAÇÃO E BAIXOS SALÁRIOS SÃO O  

LEMA DA ENERGISA-PB 
 

Os problemas enfrentados pela categoria de eletricitários da Paraíba são inúmeros, os baixos salários e a 

exploração da mão de obra estão entre os principais. A busca desenfreada por lucro da Energisa-PB parece não ter 

fim, os leituristas, por exemplo, têm uma rotina de trabalho sacrificante enfrentando todos os dias: sol, chuva, ani-

mais, choque, fadiga, consumidores insatisfeitos com os serviços prestados pela empresa e o alto preço da energia. 

Além disso, a empresa não vem respeitando a jornada de trabalho prevista em Acordo Coletivo de Trabalho de 40  

horas semanais e, simplesmente, obriga os trabalhadores a enfrentarem horas e horas de labor sem que ocorra o de-

vido descanso. A categoria dos leituristas está sendo obrigada a trabalhar todos os sábados, o dia inteiro, sen-

do que a jornada de trabalho é de segunda a sexta-feira.  

Segundo denúncias recebidas pela diretoria do SINDELETRIC, os empregados que não aceitarem trabalhar 

aos sábados na jornada estabelecida pelo chefe do setor tem que justificar os motivos ao mesmo. Situação que cau-

sa constrangimento e medo para os empregados que sabem que se recusarem a trabalhar em jornada extraor-

dinária, conforme estabelecido pelo chefe, serão fatalmente demitidos. Tal medida é praticada pela empresa para 

que a mesma não aumente o quadro de leituristas, mesmo sabendo que o existente é insuficiente, sobrecarregando, 

assim, os profissionais já contratados.   

Situação difícil também é a dos eletricistas que desempenham atividade de alto risco e recebem um salário 

vergonhoso. Os eletricistas de distribuição, por exemplo, ganham o piso salarial da empresa, ou seja, R$700,00, 

um salário completamente incompatível com tamanha responsabilidade da atividade desempenhada por esses tra-

balhadores que arriscam diariamente sua vida. Para desempenhar a função de eletricista é exigida uma qualificação 

profissional específica devido ao grau de periculosidade da atividade, no entanto, a empresa pouco se importa com 

isso, afinal, eles só pensam em lucro. 

Diante de tantos problemas enfrentados pela categoria, a direção do SINDELETRIC procurou diversas ve-

zes os responsáveis pela empresa para que as providências fossem tomadas e até agora nenhuma solução foi apre-

sentada. O que a Energisa faz hoje com os trabalhadores é um verdadeiro descaso e o sindicato não pode permitir 

que isso continue acontecendo. Para 

tentar impedir essa prática, o SINDE-

LETRIC vai acionar o Ministério Pú-

blico do Trabalho (MPT) para denunci-

ar essa situação, pois a exploração do 

trabalhador não é permitida no Brasil. 

Se a Energisa não tomar as me-

didas cabíveis, o único caminho é a 

PARALISAÇÃO, pois com a mobili-

zação da categoria unida certamente 

alcançaremos o nosso objetivo. Portan-

to, o SINDELETRIC conclama todos 

os companheiros e companheiras para 

se engajarem nessa luta contra a explo-

ração do trabalhador.  
 

NÃO FIQUE SÓ, FIQUE SÓ-

CIO! O SINDICATO SOMOS NÓS! 

NOSSA FORÇA E NOSSA VOZ! 
 

Em breve, uma nova edição do 

SE LIGUE. 

      Que miséria de salário!!! 


