
 
 

João Pessoa, 26 de março de 2020. 

Ao  

I lmo. Sr. Manuel Henrique de Almeida  

Representante do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de 

Distr ibuição de Energia Elétrica no Estado Da Paraíba –  SINDELETRIC PB 

 

Rua Gama Rosa, 101, Centro, CEP 58.020-580, João Pessoa/PB, inscrito 

no CNPJ sob o nº 08.684.375/0001-20. 

 

Ref.: Resposta ao Ofício 10/2020  

 

ENERGISA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ,  

inscrita no CNPJ sob o nº 09.095.183/0001-40, com sede à Rodovia BR 

230, km 25, Cristo Redentor,  João Pessoa/PB, CEP 58.071-680, em 

atenção ao ofício em epígrafe, recebido em 25 de março de 2020, vem 

novamente informar a esta r. Entidade Sindical que estão sendo tomadas 

várias medidas visando minimizar os impactos dos efeitos da pandemia 

gerada pelo COVID-19 (CORONAVÍRUS). 

 

Aproveitamos a oportunidade para enfatizar as diversas ações 

que estamos realizando para proteger nossos colaboradores,  tais como: 

Campanhas de conscientização sobre os riscos e formas de transmissão 

do novo Coronavírus; divulgação de formas de prevenção e cuidados; 

disponibil ização de álcool em gel;  suspenção de  viagens, eventos e 

treinamentos; restrição de cumprimentos   e circulação de pessoas 

externas; criação de protocolos específicos para as agências de 

atendimento, etc.  

 

Ainda, em razão do motivo evidente de força maior, estamos 

colocando colaboradores em férias; criamos protocolo preventivo para os 

casos com ou sem sintomas do COVID-19; fazendo ainda, rotação de 

trabalho presencial e remoto. 



 
 

Neste cenário, apesar do notório o impacto negativo sobre a 

economia do pais decorrente da pandemia causada pelo vírus COVID-19, 

diante da decretação de estado de calamidade pública, conforme Decreto  

Legislat ivo nº 6, de 20/03/2020, permanecemos em constante análise para 

adoção de outras medidas, com foco  na segurança, saúde e bem-estar de 

todos, bem como honrando os pagamentos de salários e concessão dos 

demais benefícios aos nossos colaboradores, mesmo diante dessa crise 

que assola a economia e a saúde do País, da População e, em especial, 

das empresas.  

 

Por f im, quanto ao requerimento deste sindicato para que seja 

realizada a antecipação do pagamento da PLR do ano de 2019, 

entendemos que tal medida trará mais um impacto econômico não previsto 

o que se torna desapropriado diante de todo o cenário citado.  

 
Ante o exposto, a Energisa vem reiterar seu comprometimento e 

colaboração com as prát icas de prevenção e não propagação da pandemia 

do COVID-19, e declarar total atenção à Saúde e Bem-Estar dos seus 

colaboradores e da população a qual serve. 

 

Atenciosamente, 

 

Daniel Lacerda 

Relações Trabalhistas e Sindicais  

ENERGISA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A  


