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CESP apresenta proposta final

chamou de sua proposta fi-
nal (veja os principais pontos 
no box ao lado). 

E vieram alguns avan-
ços, tanto na vigência do 
Acordo Coletivo (caso a 
empresa seja realmente 
“doada”), quanto na alte-
ração da atual claúsula de 
Gerenciamento de Pessoal. 
Esta, por sua vez, poderá 
permitir aos trabalhadores 
atravessarem o momento 
turbulento com um pouco 
mais de estabilidade. Para 
o Sindicato, esses são dois 
dos pontos fundamentais 
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Valeu a luta!!! Depois de 
grande enrolação do gover-
no do Estado de São Pau-
lo em três rodadas de ne-
gociação da Cesp - o que 
levou os trabalhadores a 
implementarem o plano de 
lutas realizando meio dia 
de mobilização em 17 de 
junho e um dia de protesto 
na última segunda (23) -, a 
direção da empresa resol-
veu mudar o jeito de nego-
ciar. 

Na quarta rodada, ocor-
rida na terça-feira (24), a 
Cesp apresentou o que 

União e mobilização dos trabalhadores moveram a Campanha Salarial na Cesp. 
Assembleias deliberativas nesta sexta (27)

PONTOS DA PROPOSTA
► Reajuste de salários e benefícios: 1,54% (IPC Fipe)

► Vigência: caso ocorra mudança de controladora, pror-
roga para 2020 o atual acordo (2017 – 2019).

► Gerenciamento de Pessoal: alteração na cláusula de 
emprego, abrangendo todo os trabalhadoresos atuais, in-
clusive aqueles que se aposentarem pela especial, exce-
to os que  tiverem as duas datas (INSS e última data na  
Fundação Cesp)

► Oferta de ações em caso de privatização: no edital de 
venda estava garantido o valor em reais de R$ 13.585,00 
por trabalhador. Segundo a empresa, essa valor foi alte-
rado no PED, passando a R$ 13.800,00.

em tempos de privatização. 
Segundo os negociado-

res da empresa, a parte fi-
nanceira não teve avanços 
em virtude das amarras do 
governo, que é o mesmo 
que concedeu diversas be-
nécies para quem adquirir a 
empresa. Nesse ponto, para 
os trabalhadores foi mantida 
uma posição intransigente.

VALE A PENA LUTAR!
É importante ressaltar 

que essa proposta não te-
ria sido garantida na mesa 
se não fosse a união e a 

disposição de luta dos tra-
balhadores que, por orien-
tação do Sindicato, imple-
mentaram o plano de lutas, 
forçando a empresa a  mu-
dar de postura e a negociar 
com mais respeito.

ASSEMBLEIAS
Com tudo isso, o Siner-

gia CUT realizará assem-
bleias deliberativas nas usi-
nas de Primavera, Epitácio 
e Bariri nesta sexta-feira 
(27). Porque, como sempre, 
a decisão final é dos traba-
lhadores. Participe!!!


