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Sindicato dos Energéticos 
do Estado de SP

Reconhecidamen-
te a melhor empresa 
do setor elétrico bra-
sileiro em termos de 
ganho e lucrativida-
de no último período, 
ao mesmo tempo a 
CTEEP também se 
tornou a campeã em 
práticas antissindi-
cais. 

Apostando numa 
relação de “quanto 
pior melhor”, a área 
de Recursos Huma-
nos da Companhia 
vem criando dificul-
dades com as entidades sindicais 
com a clara intenção de descons-
truir o histórico de relacionamento 
que existiu nesta empresa em anos 
passados.

Sendo assim, algumas questões, 
mesmo que registradas em docu-
mentos e atas, estão sendo difíceis 
de se fazerem cumprir. Isso é de-
monstração e prova de manobra 
com o objetivo de tirar os sindica-
tos da jogada, pois  agindo assim, a 
CTEEP impede a discussão e a ne-
gociação dos interesses dos traba-
lhadores, ficando o caminho mais 

Em retaliação à luta dos trabalhadores e do Sindicato em busca de um melhor ACT na CS 
2019, empresa promove demissões, inclusive de dirigente e de representante sindical

CAMPEÃ EM PRÁTICAS 
ANTISSINDICAIS

ISA CTEEP

livre para a redução dos benefícios 
da categoria. 

DEMISSÕES INJUSTAS 
E ARBITRÁRIAS E 

PRECARIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS PRESTADOS

Não bastasse tudo isso, a empre-
sa promoveu diversas demissões 
nas últimas semanas, perdendo a 
qualidade dos serviços prestados. 
A redução do quadro já tem cau-
sado suas graves consequências, 
haja vista os últimos acontecimen-
tos... 

E como punição e retaliação à 
posição que o Sinergia CUT tomou 
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junto aos trabalhadores 
na última Campanha Sa-
larial para impedir  que 
os direitos e benefícios 
da categoria fossem ex-
tirpados a bel prazer da 
Companhia, nos últimos 
dias, em menos de 48 
horas, foram demitidos 
um diretor do Sindica-
to e um Representante 
Sindical. 

SÓ A LUTA TE 
GARANTE!

Mas isso não ficará 
assim. “A direção do Si-
nergia tomará todas as 

providências necessárias para re-
parar e reverter essas demissões 
e injustiças”, afirmou Carlos Alberto 
Alves, presidente do Sinergia Cam-
pinas, que conclama todas as en-
tidades sindicais que representam 
os trabalhadores da CTEEP para 
unirem forças e demonstrarem sua 
insatisfação contra as práticas an-
tissindicais da CTEEP.

“Parafraseando o revolucionário 
Che Guevara: ‘Sejamos o pesadelo 
dos que querem roubar nossos so-
nhos’. Assim seremos”, concluiu o 
dirigente.


