
nº 1530
29/07/2019

www.sinergiaspcut.org.br

Sindicato dos Energéticos 
do Estado de SP

Diante da intransigência da empresa, mesmo depois do sucesso da mobilização 
de duas horas, Sindicato recebe convocação do Tribunal Regional do Trabalho 

para audiência de mediação pré-processual com a Cteep nesta segunda (29) 

TRT MARCA AUDIÊNCIA
PRÉ-DISSÍDIO CONTRA A CTEEP

Os trabalhadores da Cteep, no últi-
mo dia 22, demonstrando grande insa-
tisfação, rejeitaram por ampla maioria 
a proposta de Acordo Coletivo apre-
sentada pela empresa e aprovaram 
um plano de lutas que prevê até greve 
por tempo indeterminado a partir de 5 
de agosto. Já a  empresa, utilizando-
-se de práticas antissindicais através 
de seu Recursos Humanos (RH), se 
absteve de qualquer contato com o 
Sindicato e, mantendo sua tradição - o 
jeitinho Cteep de ser - , não respondeu 
à carta enviada pelo Sinergia CUT que 
solicitava a reabertura de negociação. 

E vale aqui relembrar que tudo isso 
aconteceu depois da terceira rodada 
de negociação, ocorrida no último dia 
11, quando a Cteep decidiu apresen-
tar o que chamou de “proposta final”, 
insistindo na retirada de direitos históri-
cos, dividindo a categoria com o “teto” 
para reajuste salarial e acabando com 
a Função Acessória, o que prejudicaria 
cerca de 40% dos trabalhadores, além 
impor metas inatingíveis para a PLR.

Práticas antissincais
Os atuais negociadores da Cteep  

voltaram a cometer práticas antissindi-
cais na mesa, as quais os trabalhado-
res imaginavam que tinham sido aboli-
das. Tais práticas incluem citações não 
verdadeiras referentes ao Sindicato, o 
que não ajuda em nada o processo ne-
gocial e, para piorar, fragiliza o respeito 
e a ética que devem prevalecer numa 
relação capital/trabalho por mais con-
flituosa que seja. 

Portanto, fica aqui o repúdio do Si-
nergia CUT a tais atitudes dos nego-
ciadores da empresa.

Audiência de mediação
Com tudo isso acontecendo nessa 

Campanha Salarial e, apostando num 
processo de negociação para solucio-
nar as pendências, o Sindicato procu-
rou o TRT 15 como última tentativa de 
mediação. Tal resposta ao pedido de 
pré-dissídio chegou ao Sindicato na 
terça-feira (23) da semana passada, 
quando a desembargadora do Traba-

lho, Tereza Aparecida Asta Gemigna-
ni, convocou audiência entre as par-
tes para segunda (29), às 15h30, em 
Campinas. 

Antes disso, pela manhã, o Siner-
gia CUT promove novas assembleias 
com os trabalhadores da Cteep, para 
propor a suspensão da mobilização de 
quatro horas para aguardar os enca-
minhamentos da mediação do TRT e 
reavaliar os rumos do movimento. 

Continue participando. Só a luta te 
garante! 
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