
CS 2018

nº 1472
06/08/2018

www.sinergiaspcut.org.br

Sindicato dos Energéticos 
do Estado de SP

A disposição 
d e  l u t a  d a 
c a t e g o r i a 
a l i a d a  à 
capacidade de 
i n te rvenção 
do Sindicato 
s u r t i r a m 
e f e i t o  n a s 

negociações desta Campanha Salarial 
na ISA CTEEP. 

Com greve por tempo indeterminado 
aprovada pelos trabalhadores a partir 
do dia 13 de agosto e,  diante da 
intransigência dos negociadores da 
empresa em não aceitar  até agora 
uma solução negociada para  celebrar 
o Acordo Coletivo,  o Sinergia CUT 
solicitou audiência de mediação no TRT 
da 15ª Região em Campinas, o que 
ocorreu no último dia 01. 

A audiência foi presidida pelo juiz 
Auxiliar da Vice Presidência, Dr. Renato 
Henry Sant’Anna e pelo Procurador 
do Trabalho, Guilherme Duarte da 
Conceição, que apresentaram as 
seguintes propostas:

1. Suspensão da greve agendada para 
o dia 13/08 e manutenção do estado de 
greve;

2. Que as partes voltem a negociar 
semanalmente às quintas-feiras, a contar 
de 09/08/2018, focando a solução do 
conflito coletivo às clausulas referentes 
à Politica de Emprego e ao Banco de 
horas.

Nova audiência no TRT ficou agendada 
para o dia 21 de agosto.
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Capacidade de luta faz reabrir 
negociação na CTEEP

PATRÃO É PATRÃO 
EM QUALQUER CANTO. 

SINDICATOS SÃO DIFERENTES...
Desde o início das negociações 

salariais entre a CTEEP e os sindicatos 
neste ano, foram realizadas três rodadas,  
com várias propostas rejeitadas por 
não atenderem as necessidades da 
categoria.

A  terceira e última mesa, ocorrida 
no dia 12 de julho,  durou cerca de dez 
horas e o resultado disso tudo passou 
longe da expectativa dos trabalhadores 
da base do Sinergia CUT que, em 
assembleias, rejeitaram a “proposta 
final” da empresa e aprovaram greve 
por tempo indeterminado a partir do dia 
13 de agosto.

No entanto, essa mesma proposta que 
mantém questões que prejudicam em 
cheio a categoria, como o fim da política 
de emprego a partir de 2023  para todos 
os trabalhadores, foi aprovada na base 
de outras entidades sindicais. 

A consequência disso é que a CTEEP 

quis, então, implementar esse “acordo”, 
empurrando-o goela abaixo dos 
trabalhadores da base do Sinergia CUT.

O Sindicato, já com greve marcada em 
sua base, buscou mediação da Tribunal 
Regional do Trabalho e conseguiu a 
audiência ocorrida no dia 01 de agosto 
e a reabertura das negociações.

DECIDIR É PRECISO
O Sinergia CUT avalia que foi  a 

pressão da disposição de luta dos 
t rabalhadores que conquistou a 
reabertura da mesa de negociação com 
a CTEEP. De acordo com a proposta do 
TRT, uma nova rodada deve ocorrer na 
próxima quinta-feira (09). 

E, diante desse novo cenário,a 
categoria é novamente chamada a tomar 
uma importante decisão: manter a greve 
por tempo indeterminado ou suspender 
a paralisação para aguardar as novas 
rodadas de negociação em estado de 
greve.

Mais uma vez, a decisão é dos 
trabalhadores! Participe!

Em audiência de mediação no TRT em Campinas, juiz propõe a suspensão da greve marcada para a partir 
de 13 de agosto, manutenção do estado de greve e o retorno das negociações. Participe das assembleias!


