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Apesar de você...

Assim como diz a música “Apesar de 
você”, de Chico Buarque, os trabalhadores 
da CTEEP vêm vivendo nesse último 
período. 

Mesmo com a precarização das 
condições de trabalho e uma clara política 
de desvalorização do seu quadro de 
pessoal, os trabalhadores ainda são 
coagidos a responder uma pesquisa 
referente ao clima organizacional para 
afirmar que a CTEEP é uma das melhores 
empresas para se trabalhar. No entanto, 
basta andar pelos corredores  e nos locais 
de trabalho da transmissora, para constatar 
que esse conceito é uma grande utopia.

Agora, em se tratando de realidade, 
o exemplo mais atual do que tem sido 
a vida na CTEEP é o andamento das 
negociações da Campanha Salarial 2018. 
Os trabalhadores vêm se deparando 
com uma conhecida prática da empresa: 
assédio moral e constrangimento, já que 
gestores de RH  vêm saindo a campo na 
tentativa de fazer o “papel do Sindicato”.

Para entender:
 O processo de negociação teve três 

rodadas. Logo de início, a empresa 
propunha aplicar o reajuste somente em 
01 de janeiro de 2019 e garantia um abono 
tão logo a proposta fosse aprovada. Propôs 
também alteração para pior nas cláusulas 
39ª (de Emprego), 15ª (PLR) e na  cláusula 
9ª (Pagamento e Compensação de Horas 
Extras). Já na cláusula 19ª, além de reduzir 
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... amanhã há de ser outro dia

a atual indenização aos trabalhadores 
que entraram na empresa antes de 
2006, não manteve a isonomia aos que 
entraram depois daquele ano, mantendo 
a discriminação. Essa proposta, é claro, 
foi rejeitada na mesa. 

As negociações e tratativas continuaram 
e, já na terceira e última rodada, ocorrida 
no dia 12 de julho, a CTEEP concedeu 
reajuste de 2,86% retroativo a 01 de junho 
mais 0,3 % em janeiro de 2019 e reajuste 
de 5% no VA/VR/Cesta Básica. Porém, 
manteve na proposta outras questões 
como o fim da política de emprego a partir 
de 2023  para todos os trabalhadores. Pura 
maldade. 

Mais intransigência e desrespeito
Como essa proposta foi rejeitada nas 

assembleias deliberativas realizadas nos 
locais de trabalho da base do Sinergia 
CUT na semana passada, utilizando-
se da posição de empregadora e, com 
a informação de que algumas outras 
bases aprovaram os tais itens, a empresa 
empurrou essa proposta goela abaixo dos 
trabalhadores.

Basta de pressão e coação!
Tão logo obteve o resultado 

da posição da sua base com a 
rejeição da proposta, o Sinergia 
CUT  enviou carta à CTEEP 
solicitando a reabertura das 
negociações. Enviou também 
carta ao presidente da ISA no Brasil 
pedindo que faça a mediação 
nesse processo negocial, já que 
o presidente da ISA CTEEP, 
segundo informações, não se 
encontra no país. “Tudo isso para 
que possamos ter um desfecho 
negociado”, afirma Carlos Alberto 

Alves, presidente do Sinergia Campinas. 
“Até porque, se o atual  Acordo Coletivo 
tem vigência até 2019, com garantia 
de discussão neste ano somente dos 
itens econômicos, não vamos permitir 
que a CTEEP retire do ACT conquistas 
importantíssimas dos trabalhadores”, 
continuou. Vale ressaltar que, até o 
momento, a empresa não respondeu às 
cartas do Sindicato.

Em tempo: O TRT da 15ª Região, 
em Campinas, marcou audiência para o 
próximo dia 1º, às 14h. 

“... Você vai ter que ver
A manhã renascer e esbanjar poesia

Como vai se explicar 
Vendo o céu clarear

De repente, impunemente
Como vai abafar

Nosso coro a cantar 
na sua frente

Apesar de você 
Amanhã há de ser outro dia

Você vai se dar mal etc e tal.”

“Hoje você é quem manda
Falou, tá falado
Não tem discussão
A minha gente hoje anda
Falando de lado
E olhando pro chão...”


