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Sindicato dos Energéticos 
do Estado de SP

A segunda rodada de 
negociação da Campa-
nha Salarial 2019 entre 
o Sinergia CUT e re-
presentantes da Cteep 
aconteceu no último dia 
3, na Sub Estação de 
Bom Jardim, em Jun-
diaí. 

Apesar de seu ex-
traordinário resultado 
financeiro que compro-
va que a empresa foi a 
melhor do setor elétrico 
em termos de ganho e 
lucratividade no último 
período, ela continuou 
insistindo na mesa em 
uma proposta que retira 
direitos e não dá garantias 
aos trabalhadores. Pior: 
na verdade, a Cteep divi-
de os trabalhadores em 1ª 
e 2ª categorias através do 
“teto” e da retirada da “fun-
ção acessória”. 

Confira os principais 
pontos da proposta da em-
presa:

Reajuste Salarial:
• 4,70% (IPCA) para sa-

lários até R$ 10.500,00. 
• Para salários acima de 

R$ 10.500,00: R$ 494,00 
fixos

Vale Alimentação: 
7,32%. Passa de R$ 
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Apesar dos excelentes resultados fi nanceiros comprovados e divulgados em seus 
documentos, empresa mantém proposta reducionista. Sem avanços, plano de luta!!!

VEM PRA LUTA!
ISA CTEEP

326,10 para R$ 350,00
Vale refeição: 4,85% 

– passa de R$ 1.030,00 
para 1.080,00. Desconto 
de R$ 0,01 do trabalhador 
para todas as faixas

Reposição dos de-
mais itens monetaria-
mente expressos: 4,70%

Extinção da Função 
Acessória: estuda um va-
lor a titulo de indenização, 
que seria equivalente aos 
últimos 12 meses realiza-
dos pelo trabalhador em 
parcela única.

REJEITADA!
A proposta foi rejeitada 

na mesa, pois não contem-
pla a pauta da categoria e 
não condiz com a realidade 

de em termos de ganho e 
lucratividade da Cteep.

Sendo assim, depois de 
reafirmar a contrapropos-
ta da bancada dos traba-
lhadores, que pede, entre 
outros pontos, aumento 
real sem limitador de teto, 
manutenção da Função 
Acessória, Vale Alimenta-
ção de R$ 500, Vale Re-
feição reajustado pelos 
índices de alimentação , 
redução da rotatividade 
e vigência de dois anos, 
prorrogável por mais dois, 
nova rodada foi marcada 

para quinta-feira, 11 de ju-
lho. 

PLANO DE LUTA!
Por tudo isso, é funda-

mental que os trabalhado-
res se mantenham unidos 
e mobilizados em todo 
tempo.

Para tanto, na quarta-
feira (10), o Sinergia CUT 
realizará assembleias em 
toda a base para que os 
trabalhadores deliberem 
um plano de luta com 
mobilização de duas 
horas para o próximo dia 
22 , caso não haja avanços 
na terceira rodada do dia 
11. Participe!

Só a luta te garante!

APOSENTADO 
4819

O Sinergia CUT con-
clama os trabalhado-
res aposentados be-
neficiários da lei 4819 
a se envolverem  de 
corpo e alma nesta 
Campanha Salarial da 
Cteep. 

A luta está árdua e 
precisa de todo o apoio 
dos incansáveis apo-
sentados.

A conquista do me-
lhor reajuste depende 
da vitória nessa bata-
lha que é de todos nós!

Portanto, na  quarta-
-feira, dia 10 de julho, 
participe das assem-
bleias nos portões das 
empresas e nas ma-
crorregiões. 

Só a luta te garante!


