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Sindicato dos Energéticos 
do Estado de SP

É... a Campanha Salarial 2019 
na Elektro é de longe a mais di-
fícil dos últimos tempos. Tudo 
por conta da intransigência da 
empresa que insiste na saída do 
Plano de Saúde da Fundação 
Cesp e assim se recusa a bus-
car uma saída negociada para o 
Acordo Coletivo de Trabalho que 
atenda as reivindicações da Pau-
ta dos Trabalhadores. E a inflexi-
bilidade continua, mesmo após o 
Sinergia Campinas ter tentado a 
conciliação junto ao Tribunal Re-
gional do Trabalho (TRT), da 15ª 
Região, de Campinas, no dia 01 
de agosto, quando entrou com 
Dissídio Coletivo.

No dia 08 do mês passado, duran-
te a primeira audiência de Dissídio 
Coletivo de natureza econômica e, 
posteriormente retificado para Dis-
sídio Coletivo de Greve no TRT, a 
Elektro alegou que não houve efe-
tivamente uma greve dos trabalha-
dores nas suas 90 bases operacio-
nais e, que em apenas seis delas a 
empresa utilizou dos interditos proi-
bitórios. Também afirmou que não 
houve paralisação e nem risco de 
paralisação dos serviços essenciais 
à comunidade. Por isso pediu a con-
versão do Dissídio de Greve para 

EXPEDIENTE

Publicação de responsabilidade do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Energia Elétrica de Campinas e do Sindicato dos Energéticos do 
Estado de São Paulo. Sede: Rua Doutor Quirino, 1509 - Centro - Campinas,SP CEP: 13015-082. Fones: Campinas Sede (19) 3739-4600

Diretor de Comunicação: Paulo Robin
Redação: Débora Piloni (MTb 25172), Elias Aredes Jr. (MTb 26850), Lilian Parise (MTb 13522) e Nice Bulhões (MTb/MS 74)

Ilustração: Ubiratan Dantas   E-mail: comunicacao@sinergiaspcut.org.br 

Negociação salarial vai ao Dissídio Coletivo porque empresa endurece e, mesmo tendo 
condições para isso, não atende reivindicações da pauta dos trabalhadores  

Sem limites para a intransigência
Elektro/EKCE/EKTTs

Econômico.
Prática antissindical

Ainda na audiência, o Sindicato, 
por sua vez, informou que, nos locais 
onde estava programado o movi-
mento, os trabalhadores foram rece-
bidos com um ostensivo policiamen-
to militar, motivo pelo qual se decidiu 
pela suspensão do movimento com 
a manutenção do estado de greve. 

O TRT da 15ª Região concedeu 
à empresa o prazo de dez dias para 
apresentação da defesa e também  
dez dias para que a entidade sindical 
apresentasse sua réplica. A empresa 
se manifestou no dia 22 de agosto 

e o Sindicato tem até esta quarta 
(04) para isto cumprir. 

Próximos passos
Após a manifestação do Siner-

gia Campinas, o processo será 
encaminhado pelo TRT oficial-
mente ao Ministério Público do 
Trabalho de Campinas sem prazo 
definido. Depois, deve retornar 
com o parecer do MPT ao TRT  
para que seja marcado o julga-
mento, o que dependerá da de-
manda do Tribunal.

Importante esclarecer que, 
neste momento, o processo não 
tem uma data definida de tramita-
ção para seu julgamento enquan-

to Dissídio Coletivo.
Pagamento da antecipação 

da PLR 2019
No dia 02 de agosto, o Siner-

gia Campinas entrou  com Ação de 
Cumprimento pelo não pagamento 
da antecipação da PLR 2019, com 
pedido de tutela antecipada (liminar) 
que foi encaminhada para a 9ª Vara 
do Trabalho de Campinas.

A liminar foi negada e a empresa 
teve o prazo de 15 dias para contes-
tação e o Sindicato outros cinco dias 
para sua manifestação. “Estamos no 
aguardo da decisão”, afirma a dire-
ção do Sindicato.


