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Sindicato dos Energéticos 
do Estado de SP

Ao  aceitarem 
a proposta e 
já assinarem 
o   ACT da 
C T E E P , 
os  demais 
s ind ica tos 
d i v i d i r a m 

para enfraquecer e prejudicar 
os trabalhadores. O Sinergia CUT não   
compactua com perdas de direitos 
que foram conquistados por meio de 
luta e greve, como o fim da política de 
emprego a partir de 2023, como propõe 
a empresa. Nem mesmo proposta da 
Justiça do Trabalho, em audiência de 
conciliação, realizada nesta terça-feira 
(21), foi aceita pela empresa. 

Intermediação da Justiça
Diante da intransigência da CTEEP em 

discutir pontos críticos de sua proposta, 
alegando que 80% dos trabalhadores 
já a haviam aprovado, visto que as 
“outras entidades” já assinaram o ACT, o 
Sinergia CUT buscou a intermediação da 
Justiça do Trabalho, que designou duas 
reuniões entre as partes, nos dias 9 e 
16 de agosto. Mas, não houve avanços.

Nesta terça-feira (21), representantes 
do Sindicato e da CTEEP voltaram a se 
encontrar na frente do juiz do Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT) da 15ª 
Região, em Campinas. A empresa 
foi apenas para constar presença. O 
Sindicato voltou a mostrar disposição 
para negociar, como fez desde o início, 
quando reduziu de quatro para dois itens 
da proposta a serem alterados para 
proteger o trabalhador. 
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 Porque patrão é patrão em qualquer 
canto. Sindicatos é que são diferentes

Histórico
R e l e m b r e  o s  q u a t r o s  i t e n s , 

considerados entraves pelo Sinergia 
CUT para a assinatura do ACT: ☑ 
Redução do limite de indenização dos 
trabalhadores admitidos anteriormente 
a 31/05/2006; ☑ A implantação da 
validade à política de emprego; ☑ 
Alteração na política de compensação do 
banco de horas; e ☑ Não manutenção do 
parágrafo sétimo da cláusula de Política 
de Remuneração por Resultados (PLR 
2017).

Na última reunião, realizada em 16 
de agosto, o Sindicato reiterou sua 
reivindicação da alteração em dois 
pontos da proposta apresentada:

✓ Exclusão da seguinte redação 
proposta pela empresa na ata do dia 
12/07: “a inclusão da validade da 
cláusula 39ª até 2023 para todos os 
empregados”;

✓ Que a opção de compensação de 
horas extras realizadas 1x1 seja opção 
exclusiva do trabalhador.

Mais uma vez, a empresa insistiu 
que não seria possível atender devido 
ao fato dos demais sindicatos já terem 
assinado o ACT.

O Sinergia CUT apresentou a  seguinte 
consideração:

“Considerando que o ACT firmado 
em 2017 tem validade até o ano de 
2019, a empresa propõe alteração da 
Política de Emprego sistematizado 
em Acordo Coletivo aprovado pelos 
trabalhadores, cuja reunião com a 
empresa ocorreu em 30/06, e que 
estabelece normas e procedimentos 

para gestão dos empregados da 
empresa, particularmente em relação aos 
processos de administração de pessoal, 
no sentido de assegurar tratamento justo 
e uniforme aos mesmos. Cláusula 39ª do 
ACT vigente que estabelece 0,5 salário 
por ano trabalhado, limitado a até 10 
salários. Está sendo proposta alteração 
de 0,5 salário por ano trabalhado limitado 
a 5 salários.

Além disso, a empresa quer alterar a 
cláusula 9ª do ACT vigente  introduzindo 
sua política de horas extras 1x1 para 
aquelas realizadas a 50%.”

Audiência de conciliação
Nesta terça (21), a Vice-Presidência 

do TRT da 15ª Região e o Ministério 
Público do Trabalho sugeriram que a 
CTEEP concedesse reajuste em 1º de 
junho deste ano, como compactuado 
com os demais sindicatos, prosseguindo-
se a mediação no que se refere à PLR e 
à cláusula de política de emprego. 

Com objetivo de solucionar  o impasse, 
o Sindicato concordaria em levar para 
as assembleias o pacote negociado e 
aceito pelos demais sindicatos, desde 
que fosse excluído o parágrafo da 
cláusula 39ª que trata do fim da política 
de emprego a partir de 2023. Mas, a 
empresa disse não ter “condições de 
aceitar a solução parcial”.  

Por isso, o Sinergia CUT delibera em 
assembleia nesta segunda (27) para 
que a greve suspensa em 13 agosto, 
a pedido do TRT, seja feita em 17 de 
setembro, visando a abertura do dissídio 
coletivo. Participe! Porque...

...O momento é de luta!

Empresa não aceita proposta da Justiça do Trabalho na audiência desta terça (21). Para justificar sua 
intransigência, joga a culpa nos demais sindicatos, que já assinaram o ACT. Sinergia CUT não aceita o fim da 

política de emprego a partir de 2023, o que abriria a porteira para demissões 


