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Na época mais festiva em todo 
planeta, em que o espírito natalino 
toma conta da maioria dos lares 
e a esperança é renovada para 
o Novo Ano que se aproxima, os 
brasileiros bem sabem  que terão 
um enorme desafi o pela frente. Há 
sim o que comemorar, afi nal, há 
vida! Mas, até nos momentos de 
festa, será preciso ter a consciên-
cia da necessidade de unidade e 
de luta. 

Pelo que se pode observar, o 
Brasil do próximo período deve-
rá ser de retirada de direitos com 
mais fl exibilização das leis tra-
balhistas, privatizações e mais 
subemprego. Há grande possibi-
lidade da implementação na ínte-
gra da antirreforma trabalhista e a 
reforma da Previdência continuará 
sendo a obsessão dos governis-
tas. Mas, nada de pessimismo! O 
que o Sinergia CUT quer deixar 
claro aqui é que, apesar de todos os contras, neste 
ano de 2018, os trabalhadores energéticos do Esta-
do de São Paulo resistiram e lutaram muito e, junto 
com o Sindicato, conquistaram bons acordos, am-
pliando e mantendo direitos.

RESISTÊNCIA É A PALAVRA DE ORDEM
Ou seja, mesmo com a antirreforma trabalhista do 

governo Temer já em vigor, o Sinergia CUT, sempre 
amparado pelos trabalhadores, conseguiu garantir  
nas mesas de negociação, cláusulas nos Acordos Co-
letivos, tais como: política de emprego e prorrogação 
de acordos na maioria das empresas. 

Vale destacar que o Sindicato sempre faz a defesa 
intransigente dos direitos dos trabalhadores e busca 
solucionar os confl itos através da via negocial. Porém, 
devido à intransigência das empresas, depois de es-
gotadas as alternativas de negociação direta e, sem-
pre visando resguardar os direitos dos trabalhadores, 
o Sinergia CUT entra com ações judiciais.

Dentre os diversos processos coletivos e individu-
ais que foram interpostos pelo Departamento Jurídico 
do Sindicato no último período, merecem destaque: 

1) Mérito: Ação Coletiva contra a Cesp para deter-
minar pagamento do mérito para trabalhadores que 
participaram da greve. A ação foi julgada procedente 
no TRT. Aguarda julgamento de Recurso no TST. 

2) Diferenças DSR: Ação Coletiva contra a Cesp, 
onde se pleiteou o pagamento de diferenças do DSR 
em função da falta de integração de horas extras. A 
ação foi parcialmente liquidada e vários trabalhado-

Pelo cenário traçado, as prioridades do novo governo para 2019 serão a reforma da Previdência, privatizações 
e a intensifi cação da aplicabilidade da nova lei trabalhista que legalizou contratos precários e terceirização 

irrestrita. Como fez até aqui, o Sindicato manterá sua luta em defesa da categoria. Juntos, resistiremos!
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O Sindicato entra em recesso a partir do dia 21 de dezembro na sede 
e nas macrorregiões, retornando às atividades normais no dia 07 de 
janeiro de 2019. Nesse período haverá plantões da direção na sede 

em Campinas. Os celulares dos diretores permanecerão ligados para 
eventuais emergências. Esta é a última edição no ano de 2018 do Jornal 
do Sinergia CUT. A publicação volta a circular normalmente a partir de 

janeiro. O Sinergia CUT deseja a todos um Feliz Natal e muita 
resistência e vitórias em 2019. Até lá!

res receberam os valores que foram apurados e pa-
gos pela empresa até o momento; 

3) Lavagem de uniforme: ação coletiva em que 
se pleiteou a condenação das empresa na obrigação 
de fazer a lavagem e higienização dos uniformes an-
tichamas e condenação ao pagamento das despe-
sas dos trabalhadores nos últimos cinco anos. 

• CPFL Paulista: a Ação foi julgada procedente 
em primeira instância e o juiz mandou aplicar imedia-
tamente a decisão para que a empresa faça a higie-
nização dos uniformes. A CPFL entrou com recurso 
ao TRT. 

• Elektro: a ação não foi julgada, mas foi conce-
dida liminar, o que fez com que a empresa abrisse 
negociação com o Sindicato sobre o tema.

• Demais empresas: aguardam sentença.
4) CPFL  Serviços: ação coletiva interposta pelo 

Sindicato e Ministério Publico do Trabalho contra a  
CPFL Serviços, que foi  julgada procedente para re-

conhecer a representação dos Tra-
balhadores pelo Sinergia CUT.  A 
empresa recorreu ao TRT.

5) Periculosidade Leste Pau-
lista: ação coletiva contra a Leste 
Paulista para receber diferenças do 
adicional de periculosidade. Foi li-
berada a segunda parte dos valores 
devidos aos trabalhadores, que foi 
conquistada por recurso do Sindica-
to, e que demonstrou que o cálculo 
da empresa não estava correto.

6) Abono R$ 400,00 para os 
4819/58 (veja página 4).

7) Ações individuais reintegra-
ção: Foram reintegrados em ações 
individuais trabalhadores da Elektro 
pelo descumprimento da cláusula 
28 e 29 do ACT vigente e em função 
de demissão irregular de PCD;

8) Ações coletivas que aguar-
dam sentença: Automação Fur-
nas Campinas; Desconto ilegal por 
dano material pela CPFL Paulista; 

PLR Venda da Elektro; e Vínculo Empregatício com 
Furnas dos concursados de 1992.

Outra frente de batalha travada neste ano foi con-
tra a privatização das empresas da Eletrobras. As 
mobilizações organizadas pelo Sindicato, juntamen-
te com o CNE, FNU e alguns parlamentares, vem 
impedindo até o momento a desestatização da em-
presa, exceto de algumas distribuidoras do Norte e 
do Nordeste. Já na Cesp, o governo do estado de 
São Paulo vendeu a empresa, apesar de toda a luta 
travada pelos trabalhadores. Mas a batalha não foi 
em vão. Foram conquistadas garantias no edital de 
venda e na oferta de ações para preservar direitos 
dos trabalhadores (leia mais na página 3).

“É isso aí! Até aqui temos resistido e conseguido 
barrar alguns dos principais ataques contra a classe 
trabalhadora. Pelos direitos da categoria, o Sinergia 
CUT continuará na luta! Em 2019, vamos juntos re-
sistir!”, conclama a direção do Sindicato!



O grande desafi o

Com o anúncio do fi m do Ministé-
rio do Trabalho e Emprego (MTE) e a 
distribuição de suas atribuições para 
outras pastas, o presidente eleito si-
nalizou a “importância” que terá o em-
prego para o próximo período.

O Ministério do Trabalho, com seus 
acertos e erros, advinda da atuação 
dos governos nas últimas décadas, 
graças aos seus profi ssionais, supe-
rou a falta de estrutura para atuar na 
fi scalização e autuações contra a pre-
carizaçao do trabalho, assédio moral, 
trabalho escravo, entre outros pontos 
importantes.

Foi por essa atuação que, nos últi-
mos anos, o movimento sindical teve 
no MTE o auxílio para combater os 
maus patrões e impedir práticas ab-
surdas nos locais de trabalho.

Portanto, jogar toda essa atuação 
na lata do lixo é colocar o trabalho em 
segundo plano. O Sinergia CUT sem-
pre esteve na luta para potencializar 
a fi scalização das condições de traba-
lho e continuará com essa meta. 

Dessa forma, o fi m do Ministério 
do Trabalho e Emprego é mais uma 
derrota  da luta por mais e melhores 
empregos.

Porém, não arredaremos o pé na 
defesa intransigente dos direitos dos 

Com a perda de protagonismo do Ministério do Trabalho, um novo tempo é inaugurado e a 
atitude e a postura dos trabalhadores podem fazer a diferença
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SUA VIGILÂNCIA SERÁ FUNDAMENTAL
NA MANUTENÇÃO DAS CONQUISTAS E DIREITOS

APOSENTADORIA AMEAÇADA

Com muita resistência, a classe tra-
balhadora conseguiu barrar na gestão 
do Temer a reforma da Previdência que 
ameça a aposentadoria e outros direitos 
dos trabalhadores. Mas essa ideia  po-
lêmica continuará a ser levada adiante 
em 2019 e o que se pretende é subs-
tituir o atual sistema de repartição - no 
qual existe a participação do Estado, de 
empresas e dos trabalhadores - para 
um modelo de capitalização com contas 
individuais que, na prática, cria um siste-
ma injusto e desigual no valor do bene-
fício da aposentadoria no fi nal da vida. 

O novo governo diz que terá uma pro-
posta própria, mas já afi rmou também 
que não partirá do zero e que incorpo-
rará medidas que já estão sendo discu-
tidas. 

E o que tem sido divulgado é que a 
equipe econômica do novo governo de-
fende um modelo de capitalização em 
quem bancos, seguradoras e até fun-
dos de pensão de estatais irão adminis-
trar  - da forma como acharem melhor  
- a poupança individual dos trabalhado-
res. Dadas as diferentes realidades, re-
formas semelhantes foram aplicadas no 
Chile, México e na Argentina há alguns 
anos e resultaram  na falta de recursos 
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A reforma da Previdência deve ser retomada no próximo ano. Se depender da proposta que está sendo discutida, 
os trabalhadores serão extremamente prejudicados e os patrões, que têm dívidas bilionárias com o sistema 

previdenciário, serão benefi ciados por isenções fi scais
para os mais pobres, gerando maior de-
sigualdade social e uma crise profunda 
nesses países.

RESISTÊNCIA 
A CUT lançou no fi nal do último mês 

de novembro a Campanha Permanente 
em Defesa da Previdência e Segurida-
de Social.  

A luta é por uma Previdência Social 
pública, universal, com um piso que não 
seja inferior ao salário mínimo, que aca-
be com os privilégios de alguns grupos 
e amplie a proteção social e os direitos.

Tudo porque, caso o novo governo 
siga mesmo as mesmas ideias da refor-
ma da Previdência do governo Temer, 
saiba como isso afetará os trabalhado-
res:

MULHERES: as mulhe-
res têm o direito à aposenta-
doria diferenciada devido às 
condições que lhe são im-
postas na sociedade. Elas 
recebem menos; trabalham, 
em média, cinco horas a 
mais que os homens e são 
as principais responsáveis 
pela educação dos fi lhos. 

RURAIS: o debate sobre 
essa questão ainda está em 

aberto. O que se sabe  é que uma pro-
posta mais agressiva  tem sido debatida 
e pode mudar radicalmente as regras 
para os rurais, pois poderá promover 
aumento  no tempo de contribuição, na 
idade mínima ou, ainda, mudar a forma 
de contribuição desses trabalhadores. 
Se isso acontecer, a pobreza no campo 
aumentará, assim como a migração de 
trabalhadores, que buscarão oportuni-
dade em outros lugares. 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: que-
rem acabar com o Benefício de Pres-
tação Continuada (BPC) que é pago 
às pessoas idosas e com defi ciências 
de famílias pobres. Além de aumentar 
a idade para receber e diminuir o valor 

pago, sendo inferior ao salário mínimo.
PENSÃO POR MORTE: no caso das 

pensões, não será mais possível acu-
mular pensão por morte e aposenta-
doria, considerando que a maioria das 
pessoas recebe apenas um salário mí-
nimo por benefício. Elas terão que es-
colher um dos dois.

APOSENTADORIA ESPECIAL: con-
cedida aos trabalhadores que atuam 
em atividades prejudiciais à saúde, o 
benefício também pode sofrer mudan-
ças. Hoje essa aposentadoria pode ser 
solicitada com 16, 20 ou 25 anos de 
contribuição, dependendo da função 
exercida. Muitos trabalhadores serão 
afetados com essas mudanças. Os pro-
fessores, por exemplo, que exercem 
atividades penosas reconhecidas pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS), 
podem ser afetados radicalmente pelas 
novas regras. 

SERVIDORES: já foi feita uma Refor-
ma da Previdência para os servidores, 
quando já alterou a idade para o aces-
so, mas querem arrochar, mais uma 
vez, as regras para os servidores fede-
rais e também os estaduais, já que os 
estados devem acompanhar a decisão 
da União.

trabalhadores. Além da cobrança para 
a continuidade das fi scalizações, fare-
mos movimentos para restabelecer o 
papel do Ministério do Trabalho e Em-
prego. 

Afi nal de contas, essa estrutura foi 
fundamental para que o governo fe-
deral chegasse ao fi nal de 2014 com 
uma taxa de 4,5% no desemprego e 
tivesse instrumentos no combate ao 
assédio moral nas empresas, fi scali-
zação sobre a política de saúde e se-
gurança nas empresas e uma atuação 
permanente das Delegacias Regio-
nais do Trabalho e da própria Justiça 
do Trabalho no combate de abusos.

Repetimos: mais do que nunca, todo 
esse legado está agora desprotegido 
e sem destino defi nido. 

E somente com a participação dos 
trabalhadores em seus sindicatos e 
nos locais de fábrica é que poderá 
assegurar a perenidade dessas con-
quistas. 

A fi scalização e o acompanhamento 
daquilo que foi construído pelo estado 
tem um novo protagonista: você. Sua 
participação no local de trabalho pode 
e vai fazer a diferença. 

E o Sinergia CUT quer ser uma 
peça de luta e de combate neste novo 
período. Fique conosco!
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Luta que segue!

Governo de SP finaliza desmonte da maior geradora dos paulistas e terceira do Brasil. Votorantim e fundo canadense 
arrematam três últimas usinas. Sinergia CUT garante direitos dos trabalhadores no edital e na aquisição de ações

 22 ANOS DEPOIS, CESP É PRIVATIZADA
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Manhã de sexta-feira, 19 de outu-
bro. Depois de mais de 22 anos de 
luta contra a entrega do patrimônio 
energético dos paulistas, a quinta 
tentativa do governo de São Paulo 
consegue entregar as últimas usinas 
da Cesp  para o Consórcio São Pau-
lo Energia, formado pela Votorantim 
Energia e pelo fundo canadense 
Canadian Pension Plan Investment 
Board (CPPIB).

O preço mínimo por ação foi esta-
belecido em R$ 14,30 - bem abaixo 
dos R$ 16,80 cobrados no ano pas-
sado, na quarta tentativa de privati-
zação que foi suspensa. A proposta 
vencedora, a única que foi apresen-
tada, foi de R$ 14,60 por ação - o 
que equivale a R$ 1,7 bilhão.

A entrega de propostas, que deve-
ria ter sido feita entre 9h e 10h de 
19 de outubro, na B3, antiga Bolsa 
de Valores de São Paulo, atrasou 
porque a Justiça Federal de Presi-
dente Prudente suspendeu, na noite 
anterior - quinta (18), a renovação 
da concessão da usina hidrelétrica 
de Porto Primavera, principal ativo 
da CESP.

Batalha judicial
A ação popular foi movida por di-

rigentes do Sinergia CUT para so-
licitar a suspensão da prorrogação 
da concessão da Usina de Porto 
Primavera, até que fosse realizada 
ao menos uma audiência pública 
presencial no município de Rosana. 

Mas, na manhã seguinte, a Procu-
radoria Geral do Estado (PGE) de 
São Paulo conseguiu um mandado 
de segurança para reverter a deci-
são de primeira instância no Tribu-
nal Federal Regional da 3ª Região 
(TRF-3), viabilizando o leilão.

O contrato de concessão da hi-
drelétrica de Porto Primavera ven-
ceria em 2028, mas o governo de 
São Paulo conseguiu negociar com 
a União a prorrogação desse prazo 
para 2048, o que torna o ativo mais 
atrativo ao capital privado. No fim do 
ano passado, quando essa prorro-
gação ainda não havia sido concre-
tizada, o governo paulista chegou a 

Wilson Marques, diretor do Sinergia CUT, e Carlos Alberto Alves, 
presidente do Sinergia Campinas, acompanham o quinto leilão na B3: 
“Conseguiram finalizar o desmonte da maior geradora dos paulistas” 

ELETROBRAS: O FUTURO EM JOGO

cancelar o leilão que estava marca-
do por constatar que, sem a medida, 
não haveria interessados.

“Assistimos assim à conclusão do 
processo de entrega do patrimônio 
público dos paulistas, iniciada pelo 
governo Mário Covas, em 1996. 
Praticamente todo o setor elétrico 
paulista passou para o capital priva-
do, pois agora só resta a Empresa 
Metropolitana de Águas e Energia, a 
Emae”, disse Wilson Marques, dire-
tor do Sinergia CUT, durante protes-
to realizado em frente à B3, no dia 
do leilão.

Vale-tudo
Vale lembrar que a decisão do go-

verno tucano de Geraldo Alckmin de 
retomar a privatização do que ainda 
restava da Cesp levou em conta o 
Decreto 9.271/18, assinado pelo 
presidente golpista Michel Temer 
(MDB), que renovou a concessão 
por mais 30 anos. Um vale-tudo para 
atender uma das exigências dos 
rentistas, que é aumentar lucros, e 
mais uma prova de que tratam ener-
gia como simples mercadoria.

Depois, foi a vez do atual gover-
nador Márcio França (PSB) dar 
continuidade ao processo de entre-
ga e viabilizar o desmonte total da 
Cesp. Para isso, França entregou 

as últimas três usinas que conti-
nuam agrupadas na Cesp em um 
processo sem transparência, sem 
democracia, sem planejamento e 
sem preocupação ambiental. Foram 
vendidas agora as usinas de Porto 
Primavera, Paraibuna e Jaguari.

Antes disso, a retomada da priva-
taria em São Paulo recomeçou por 
Três Irmãos, leiloada em março de 
2014, passando pela entrega de Ju-
piá e Ilha Solteira, em novembro de 
2015.  Agora, depois do fracasso do 
leilão de setembro do ano passado, 
França também precisou reduzir 
o valor da Cesp de R$ 1,95 bilhão 
para R$ 1,7 bilhão para viabilizar a 
venda. 

“Política neoliberal”
“Assim como o governo golpista 

e ilegítimo de Temer, que insiste na 
entrega do Sistema Eletrobras, o 
atual governador do estado também  
transformou um bem essencial ao 
desenvolvimento econômico e so-
cial em mercadoria, consequência 
da política neoliberal que compro-
mete a qualidade da energia que 
chega à população e coloca em 
risco empregos e direitos dos tra-
balhadores”, avaliam os dirigentes 
sindicais. “Mas vamos seguir na luta 
juntos sempre”, concluem. 

A reserva de ações a trabalhadores 
da Cesp interessados e habilitados para 
participar da compra, individual ou co-
letivamente, termina no próximo dia 20 
de dezembro. Desta vez, por força de 
mudanças nas regras impostas pela 
CVM, não foi possível retomar o Clu-
be de Investimentos específico para 
representar os interesses da categoria 
- o Cespinvest - como nas privatizações 
anteriores.  

Agora, para participar da Oferta de 
Ações aos Empregados, em conformi-
dade com o estabelecido no Prospecto 
da Oferta aos Empregados, publicado 
em 13/07/2018, a compra deve ser feita 
através de um agente de custódia cre-
denciado. 

Para o Sindicato, é importante que 
os trabalhadores participem e façam a 
opção de compra, individual ou coletiva. 
Por isso, depois de várias reuniões com 
os participantes do antigo Cespinvest e 
com os trabalhadores da Cesp, a saída 
para viabilizar a compra coletiva foi atra-
vés do Grupo Ouroinvest, que passou a 
atuar como agente de custódia dos ele-
tricitários que optarem por participar da 
compra coletiva de ações. 

Aos trabalhadores que optarem por 
contratar o serviço, o Ouroinvest está 
dando apoio e orientação para reserva 
e aquisição de ações ordinárias, com 
50% de deságio (lote A ao preço de R$ 
7,15 por ação), além da possibilidade 
de concessão de empréstimo para a 
compra também do rateio de sobras, e 
posterior venda na OPA (Oferta Pública 
de Aquisição), que deve ser obrigatoria-
mente realizada pelo novo controlador 
da Cesp. 

“Várias outras mudanças importantes 
aconteceram na oferta aos trabalhado-
res, desde o critério de participação até 
o número de ações com deságio. Agora, 
cabe ao Sindicato esclarecer as dúvidas 
dos eletricitários e fiscalizar o processo 
de compra”, alerta Carlos Alberto Alves, 
presidente do Sinergia Campinas. 

Para informações, ligue direto na  
Ouroinvest: 0800-771-4342, (11) 4081-
4517 e (11) 4081-6682. Para dúvidas ou 
orientações, procure um dos diretores 
do Sinergia CUT .

MUDANÇAS RADICAIS 
NA COMPRA DE AÇÕES

A luta contra a privatização do Sis-
tema Eletrobras continua na pauta do 
Sinergia CUT para defender a energia 
de qualidade como bem público e ga-
rantir empregos, direitos e dignidade 
aos trabalhadores, mesmo em tem-
pos de “reforma” trabalhista e diante 
das incertezas do futuro. 

Junto com várias entidades, o Sin-
dicato faz parte do Coletivo Nacional 
dos Eletricitários (CNE) que, durante 
todo o ano, resistiu ao desmonte das 
empresas e à campanha privatista ca-
pitaneada pelo atual presidente, Wil-
son Pinto Jr, totalmente afinado com 
o governo ilegítimo de Michel Temer 
(MDB). 

Depois de chamar os trabalhadores 
das estatais de “vagabundos” e se en-
volver em uma série de irregularida-

des de gestão denunciadas pelo CNE, 
Pinto Jr agora parece estar empenha-
do em garantir seu cargo. Notícias 
constantemente veiculadas pela im-
prensa tradicional afirmam que o atual 
presidente da Eletrobras articula com 
o governo eleito de Bolsonaro (PSL) e 
insiste para continuar no cargo. 

Um vale-tudo para concluir o proje-
to privatista de entregar a Eletrobras 
ao capital internacional, concluir o 
desmonte das empresas e do setor 
elétrico em nível nacional. “Essa insis-
tência em continuar no cargo, mesmo 
diante de todas as irregularidades de 
gestão apresentadas pelos sindicatos 
e demais entidades, mostra que Pin-
to Jr não quer abir mão de entregar o 
patrimônio público ao capital privado 
internacional”, denuncia o Coletivo.

Para trabalhadores e trabalhadoras, 
o cenário é desafiador, diante da pos-
sibilidade de mais demissões e per-
das de direitos. “O que está em jogo 
é nosso futuro, nossos postos de tra-
balho e nossos direitos. Por isso, não 
podemos ficar na defensiva e, como 
nunca houve nenhum diálogo com as 
entidades dos eletricitários, não nos 
resta outra alternativa a não ser a mo-
bilização para construir a greve”, afir-
ma o manifesto do CNE. 

A proposta esteve em debate em 
reunião do CNE, realizada no início de 
dezembro, para organizar mais uma 
etapa da luta para garantir a Eletro-
bras como empresa pública, a energia 
como um serviço essencial e a sobe-
rania nacional como um dos pilares da 
democracia brasileira.

Furnas em pauta 
Para além da luta contra a entrega 

da Eletrobras, dirigentes do Sinergia 
CUT participaram de reunião para de-
bater temas específicos que afetam 
os trabalhadores de Furnas e que 
serão encaminhados à empresa. O 
debate continuava até o fechamento 
desta edição. 

Em pauta, dez assuntos importan-
tes como a cessão e requisição de 
pessoal, a transferência de pesso-
al no âmbito da empresa, carreira e 
remuneração, funções gratificadas, 
administração de pessoal, férias, fre-
quência, licenças e acesso às empre-
sas, além de despesas gerenciáveis 
de pessoal como hora extra, sobre-
aviso, periculosidade, insalubridade, 
penosidade e adicional noturno.  
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Último prazo  para se beneficiar da Peri da 
CTEEP e da CTG Paranapanema

Após luta do Sindicato, Fazenda autoriza 
pagamento do reajuste aos 4819

O acordo histórico da Periculosidade 
da CTEEP foi fechado em dezembro 
de 2011 e homologado em 2012 para 
trabalhadores ativos e aposentados da 
4819. Mas, alguns trabalhadores apo-
sentados, que estavam no rol do pro-
cesso, não aderiram ao acordo e entra-
ram com ação judicial individual. Porém, 
não tiveram êxito.

Alguns deles procuraram o Sindicato 
para receber o valor acordado. Consi-
derando que o acordo da CTEEP não 
foi homologado para 29 trabalhadores 
aposentados, a execução continuou 
para eles. Desse total, dez deles não 
enviaram procuração. Diante disso, 
caso queiram aceitar o acordo, o Siner-
gia Campinas orienta esses dez apo-
sentados a procurar a macrorregião do 
Sindicato mais próxima para preencher 

Após muita insistência do Sinergia 
CUT, a Secretaria da Fazenda de São 
Paulo informou, em 6 de dezembro, 
por meio de correspondência, que 
autorizou o “repasse do reajuste e 
retroativos a junho de 2018 no mês 
de competência dezembro/2018” na 
folha de pagamento das complemen-
tações de aposentadoria/pensão (Lei 
4819/58). Com isso, “fica autorizado 
a aplicação do reajuste salarial de 
2,86% e pagamento dos valores re-
troativos na folha processada pela 
CTEEP/Fundação Cesp.” 

Número 43
Dezembro/2018 a

 Janeiro/2019

 Abono de R$ 400 para os 
aposentados complementados

Somente para sócios do Sindicato!

O Governo do Estado considera 
habilitados a participar da aquisição 
das ações do que restou da Cesp 
apenas os trabalhadores que esta-
vam na empresa em 31/07/2016, 
incluindo  os que se aposentaram 
após esta data. Detalhe: estão ex-
cluídos os trabalhadores que se 
aposentaram ou deixaram a Cesp 
entre 01/04/99 e 31/07/2016.

Para garantir o direito àque-
les que saíram da empresa antes 
dessa data de também adquirirem 
ações, o Sindicato entrou com pro-
cesso na Justiça para pedir a inclu-
são deles, ou seja, de todos a  par-
tir de 1999, tomando como critério 
a cisão parcial da empresa ocorrida 
naquele ano.

O Sindicato espera que a Justiça 
consiga julgar a ação até 20 de de-
zembro, quando se dá o término do 
período de reserva da “oferta aos 
empregados”. Mais informações veja 
na página 3.
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No dia 24 de janeiro de 2019, o 
Coletivo de Aposentados do Si-
nergia CUT realizará atividades 
referentes ao Dia Nacional do Apo-
sentado nas macrorregiões do Sin-
dicato.

 Aguarde mais informações sobre 
o local, o horário e o tipo de even-
to nas duas primeiras semanas de 
2019 no site do Sindicato.

www.sinergiaspcut.com.br. 

DIA DO APOSENTADO 
TERÁ CELEBRAÇÃO

Quando o pagamento dos 4819 
voltaram a ser feitos pela Fazenda 
Estadual, no período de agosto a 
novembro de 2017 (4 meses), os 
aposentados e pensionistas com-
plementados receberam apenas o 
salário base + anuênio + gratifica-
ção de função. O Sindicato apre-
sentou requerimento à Fazenda e à 
CTEEP para que fossem efetuados 
os pagamentos das diferenças de-
vidas aos aposentados no referido 
período. A Secretaria da Fazenda e 
a empresa ainda não se manifes-
taram. 

APOSENTADOS 
COMPLEMENTADOS: 

PAGAMENTO DOS 
ADICIONAIS DE 

AGOSTO A
NOVEMBRO DE 2017

a procuração lá disponível. A lista com 
esses dez nomes está disponível no site 
do Sindicato (www.sinergiaspcut.com.br). 
O interessado deverá levar um holerite 
para a comprovação pessoal. O término 
para a entrega dos documentos é 15 de 
janeiro de 2019. 

Peri CTG Paranapanema 
(antiga Duke Energy)

O Sinergia CUT participou, em 28 de 
novembro, de reunião com a CTG Pa-
ranapanema para dar continuidade ao 
acordo judicial de Periculosidade. Vale 
lembrar que na lista do processo cons-
tavam 29 nomes e, a esta lista, o Sindi-
cato solicitou acrescentar outra com 23. 

Da primeira lista (29), que constava 
no processo inicial, a empresa só reco-
nhecia 13 nomes como sendo de pes-
soas que fazem jus ao recebimento da 

Em junho de 2003, por ocasião do 
fechamento do ACT dos trabalhado-
res da CTEEP, a correção salarial foi 
dividida em duas parcelas: junho e no-
vembro. Devido a isso, houve um abo-
no de R$ 400 que foi pago em feverei-
ro de 2004 apenas aos ativos. Sendo 
assim, o Sindicato ajuizou ação tra-
balhista contra a Secretaria Fazenda 
e a CTEEP pleiteando o pagamento 
desse abono aos aposentados (e pen-
sionistas) pela Lei nº 4819/58.

A ação foi distribuída à 45ª Vara do 
Trabalho de SP (Processo: 0110300-
05.2006.5.02.0045) e foi vitoriosa no 
TST e no STF, que  determinaram  o 
pagamento do referido abono aos 

aposentados e às pensionistas.
O processo retornou à 45ª Vara do 

Trabalho de São Paulo e o juiz de-
terminou que o Sindicato apresente 
os cálculos de liquidação e lista dos 
elegíveis.

É importante destacar que têm direi-
to ao recebimento desse abono todos 
os trabalhadores das empresas de 
energia elétrica beneficiários da Lei 
nº 4819/58 que se aposentaram até 
28/02/2004, e que sejam sócios do 
Sindicato, ou que venham a se filiar, 
sendo esse direito extensivo às pen-
sionistas.

Confira se tem direito
Quando houve o ingresso do pro-

cesso, o Sindicato, naquela época, 
em 2004, anexou uma listagem de 
aproximadamente 1.400 nomes de 
sócios. Confira a listagem e toda in-
formação sobre esta ação no site do 
Sindicato (www.sinergiaspcut.com.br). 

Se o seu nome não aparece na lis-
tagem e você se enquadra nos pré-
-requisitos exigidos, basta ligar até o 
próximo dia 15 de janeiro de 2019, 
das 9h às 12h e das 14h às 17h para 
as seguintes Macros do Sindicato: 
de Campinas  (19) 3739-4604, com 
Luana; de Sertãozinho: (16) 3942-
1148, com Luciana; e de Rio Claro: 
telefone (19) 3524-3712, com Ana 
Cláudia.

Vale lembrar que repre-
sentantes do Sindicato se 
reuniram, em 27 de no-
vembro, para tratar sobre o 
aumento salarial dos 4819. 
Na ocasião, foi reivindicado 
o pagamento imediato, já 
que os ACTs das entidades 
sindicais que compõem o 
projeto Sinergia CUT esta-
vam devidamente assinados e proto-
colados no sistema mediador.  

A informação obtida era de que o 
Sindicato de Bauru não havia inserido 

o acordo no sistema mediador. O Sin-
dicato cobrou da Fazenda o imediato 
pagamento, pois entende que a cate-
goria não poderia ser prejudicada.

Peri. Já referente à lista dos 23 nomes 
a serem acrescentados, apenas 11 es-
tariam na base territorial do Sindicato. 
Entretanto, nesta última reunião, o Si-
nergia CUT comprovou que o processo 
referente à lista dos 29 nomes já havia 
transitado e julgado e, portanto, a con-
quista foi mantida. 

Quanto à segunda lista, dos 23 no-
mes, além dos 11 que a empresa já ha-
via reconhecido, outros sete enviaram 
documentos, que já foram encaminha-
dos ao perito para análise e cálculo. A  
reunião, marcada para o dia 5, foi re-
agendada para 10 de dezembro. Isso 
porque o escritório de advocacia Pinhei-
ro Neto, contratado pela CTG,  informou 
que recebeu o cálculo do perito no últi-
mo dia 4 e não tinha retorno da empresa 
quanto à lista de inclusão e os cálculos.
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