
Ainda nesta edição

Mesmo com um cenário totalmente adverso devido a um gover-
no que tem como estratégia retirar direitos dos trabalhadores 
utilizando-se de uma linha de desmonte e de ataque à so-
berania nacional, a grande maioria dos Energéticos do 
Estado de São Paulo encerra sua Campanha Salarial 
2019 com seus direitos  mantidos e garantidos nos 
mais de 55 Acordos Coletivos de Trabalho fecha-
dos nas mesas de negociação entre as empresas  
de energia e o Sinergia CUT. 

Foram meses de rodadas, discussões, as-
sembleias e mobilizações que envolveram a 
categoria em toda a base e que, por fi m, re-
sultaram no que parecia quase impossível 
diante da atual conjuntura e de um setor que 
é regulado e, por isso, sempre benefi cia os 
seus acionistas: manutenção e ampliação 
de direitos da maioria dos trabalhadores, 
prorrogação dos acordos, sendo que, em 
algumas empresas, foi possível ainda am-
pliar as cláusulas sociais e de organização 
dos trabalhadores e alcançar o tão esperado 
aumento real. Um detalhe importante: em 
todas elas foi garantida a reposição da in-
fl ação do período, recuperando o poder de 
compra de todos os trabalhadores (leia mais 
nas páginas 02 e 03). 

E tudo isso aconteceu em meio a uma ba-
talha quase solitária do Sinergia CUT nas 
mesas de negociação. Isso porque, várias en-
tidades sindicais cederam às empresas e fra-
gilizaram a luta da bancada dos trabalhadores 
para se conquistar o algo a mais nos ACTs. Isso 
prejudicou muito o poder de avanço nas negocia-
ções salariais deste ano.

O NOSSO FUTURO: SÓ A LUTA NOS GARANTE!
“Por tudo isso e por tudo o que está por vir, só a unidade 

dos trabalhadores nos salva. Se o futuro é sombrio, a nossa 
união garantirá a luta que poderá nos garantir um melhor futuro! 
Não tem outra alternativa, companheirada”, conclama Carlos 
Alberto Alves, presidente do Sinergia Campinas.

GARANTIMOS!

CS 2019: a nossa luta até 
aqui garantiu vitórias

Confi ra uma amostra de como terminou ou 
está a negociação salarial na maior parte das 

empresas  energéticas
Páginas 02 e 03

E a luta continua contra a 
privatização da Eletrobras...

... e pelos direitos sociais e trabalhistas, 
conforme decisão, inclusive do 13º                  

Congresso Nacional da CUT
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Levantamento do Dieese, divulgado em setembro, 
informa que os aumentos reais de salários caíram nas 
negociações de janeiro a maio, mas que, a partir de ju-
nho, avançaram os acordos com ganhos reais nos salá-
rios. No ramo urbanitário, de janeiro a agosto, o Dieese 
aponta que 43% das negociações conquistaram ganhos 
acima do INPC, 27,9% tiveram reposição da infl ação e 
29,1% das categorias aceitaram reajuste menor. 

Aumento real avança  

Em um cenário pós-reforma trabalhista, algumas empresas apostaram tudo na 
retirada de direitos, apresentando propostas inaceitáveis como sendo o limite da ne-
gociação. Diante da intransigência das empresas, e depois da rejeição das propos-
tas patronais em assembleias, o Sinergia CUT recorreu a processos de pré-dissídio, 
instrumento jurídico que pede a mediação do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) 
para tentativa de conciliação e solução do impasse.

Foi o que aconteceu na Cteep que, até agosto, insistia em um teto para reajuste 
de salários, na extinção da função acessória e em metas inatingíveis para pagamen-
to da PLR. O confl ito acabou resolvido em audiência no TRT de Campinas, quando a 
empresa apresentou uma nova proposta, que acabou aprovada pelos trabalhadores. 

Já a intransigência sem limites da Elektro frustrou até a tentativa de conciliação do 
TRT durante o pré-dissídio, forçando os trabalhadores a aprovar greve para arrancar 
avanços e, principalmente, impedir a mudança do plano de saúde.  Para piorar, a 
empresa entrou com interditos proibitórios durante a paralisação e acabou levando 
o Sindicato a entrar com dissídio coletivo de natureza econômica, já que o atual ACT 
vale até 2020.     

Intransigência leva 
a pré-dissídios

Reconhecida como a melhor empresa brasileira do setor elétrico em rentabilidade 
e lucros, a Cteep é atualmente também a campeã em práticas antissindicais. Sob 
controle da colombiana Isa, parece que o novo alvo da área de Recursos Humanos 
da transmissora é a desconstrução do histórico de relacionamento com o Sindicato. 

Seja por não cumprir com compromissos previstos para debater e solucionar rei-
vindicações dos trabalhadores, seja pela prática de demissões arbitrárias intensifi -
cada nas últimas semanas. 

A redução drástica do quadro de pessoal, profi ssionalizado e qualifi cado, compro-
vadamente já fez cair a qualidade dos serviços prestados, o que é muito grave e já 
provocou sérias consequências. 

Mas o clima só  piora quando a injustiça das demissões confi gura retaliação a tra-
balhadores dispostos a lutar pelo direito de todos, como aconteceu com um diretor 
e um representante sindical do Sinergia Campinas. Em menos de 48 horas, os dois 
foram demitidos certamente como uma forma de punição à posição vitoriosa do 
Sindicato na mesa de negociação, avaliam os sindicalistas. Todas as providências 
necessárias já estão sendo tomadas para reverter as demissões e as injustiças. 

Campeã em prática antissindical

Mas o futuro é sombrio. Só a união dos trabalhadores poderá manter a esperança e 
garantir um futuro melhor para a classe trabalhadora!



Em um momento diferente no nosso país, com um governo que tem o objetivo de aproximar cada vez mais a lei trabalhista da informalidade, as negociações salariais 
transcorreram de maneira vitoriosa na grande maioria das empresas energéticas do estado de São Paulo, onde a Campanha Salarial já terminou. Acompanhe abaixo uma 

amostra de como foi essa batalha em toda a base do Sindicato. E a luta continua... porque ontem, hoje e sempre.... só a luta nos garante!
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ACT assinado em 15 de julho. Os trabalhadores aprovaram a proposta em assembleias deliberativas 
que ocorreram de 18 a 24 de junho. O reajuste de salário foi de 4,7% (0,10% de AR), de 5,8% no Vale 
Refeição e de 10% no Vale Alimentação e no Abono. O ACT tem vigência de três anos, ou seja, vale 
até  2022.  

Assembleias aprovaram a proposta negociada em 21 rodadas, garantindo 4,8% de reajuste nos sa-
lários, 5% no VR e VA, licença paternidade de 20 dias e manutenção do plano de saúde para ativos e 
aposentados. Sindicato e empresa fecharam acordo também para extinguir o processo de dissídio de 
2018, com 2,3% de reajuste e abono de R$ 2.500 para os trabalhadores admitidos até 31/5/2018. 

Em maio, os trabalhadores aprovaram a proposta de reajuste de 4,47% (ICV Dieese) e gratifi cação 
acessória de R$ 7,50, reajuste de 15,38%. Reajuste da coparticipação da empresa no plano de saúde 
em 16,67%, passando para R$ 35, e aumento do tíquete de R$ 360,00 para R$ 500,00 (38,89%). ACT 
assinado pelas partes em 27 de junho, com validade de dois anos.

Em assembleias ocorridas de 02 a 13 de setembro, trabalhadores  aprovaram a proposta  que ga-
rantiu, entre outros itens, reajuste de 4,66% nos salários e benefícios econômicos, reembolso na CNH, 
PLR até 2021 e prorrogação do ACT por dois anos (até 2021) na Paulista e Piratininga. Aos trabalha-
dores da Brasil e Geração, os ACTs valem até 2020 por serem empresas não reguladas. 

Por contra da intransigência da empresa que insiste na saída do Plano de Saúde da Fundação Cesp, 
a negociação está na Justiça em processo de dissídio coletivo de natureza econômica/greve. A empre-
sa também não pagou a antecipação da PLR 2019 no fi nal do mês de julho passado. O Sindicato entrou 
com uma ação de cumprimento que está tramitando no TRT em Campinas e aguarda julgamento.

Proposta aprovada em julho pelos trabalhadores e aguardando apenas a assinatura da empresa no 
ACT. Reajuste pelo ICV-Dieese (4,60%) + 0,18 de aumento real (AR), totalizando 4,79%. Alem do AR, 
outras vitórias foram a extensão do auxílio creche para os pais e o ganho na parte variável na gratifi ca-
ção de férias. Acordo válido até 2020.

Proposta aprovada pelos trabalhadores em 23 de setembro, com reajuste de 4,66% pelo IPCA no 
salário e nos benefícios. Além disso, redução de 1% na tabela de desconto de Refeição e Alimentação 
nas últimas três faixas. Foi preciso acionar o Ministério do Trabalho para garantir o ATS aos trabalha-
dores que estavam na empresa e também aos que completaram um ano de contrato até 31/05/2019. 
Aguardando assinatura do ACT por parte da empresa.

Proposta aprovada pelos trabalhadores em agosto. Em setembro, o Sindicato e a empresa assinaram 
o ACT. A entidade também enviou carta à Secretaria Estadual da Fazenda para cobrar o pagamento do 
reajuste (4,7% pelo IPCA, índice foi arredondado (4,66%), para salários até R$ 12 mil e, acima disso, 
reajuste fi xo de R$ 564,00) e dos retroativos aos aposentados 4819. ACT foi prorrogado por dois anos.

Trabalhadores aprovaram em setembro reajuste de 3,16% nas cláusulas econômicas e de 4,16% no 
VA/VR e VA/VR natalício. O Acordo terá vigência de dois anos. Para se chegar a esse acordo, houve 
aprovação de plano de luta, com mobilização e greve, que não foi feita porque a empresa voltou atrás 
reabrindo a mesa de negociação e melhorando a proposta.

Cesp

Energisa

Proposta aprovada pelos trabalhadores em agosto. Em setembro, o Sindicato e a empresa assinaram 

Cteep

Elektro

B-Tobace
ACT assinado em 15 de julho. Os trabalhadores aprovaram a proposta em assembleias deliberativas 

AES Tietê

Comgás

Proposta aprovada em julho pelos trabalhadores e aguardando apenas a assinatura da empresa no 

CTG 
Paranapanema

CPFL

Vitórias para ativos e aposentados
   Nas empresas CPFL Paulista, CPFL Piratininga, CPFL Geração e CPFL Brasil (CPFL PPBG), o  ACT garante mais 148 bolsas de estudo aos trabalhadores. Nas 
CPFLs Paulista e Piratininga, o Conselho de Requalifi cação Profi ssional da CPFL PPBG fechou temporariamente as inscrições para novos pedidos. Já na CPFL 
Brasil e CPFL Geração as inscrições continuam abertas, pois ainda existe verba disponível.    
Em setembro, foi homologado na Justiça do Trabalho o acordo das horas in itinere (deslocamento) das usinas de Três Irmãos e de Ilha Solteira, conforme aprovado
pela categoria em assembleias. A homologação aconteceu no Centro Judiciário de Solução de Confl itos e Cidadania (Cejusc) de Araçatuba. A ação foi movida em 
2007 pelo Sindicato contra a Cesp, benefi ciando 127 trabalhadores.                                                 Confi ra mais informações sobre os dois assuntos no site do Sinergia CUT
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Um dos pontos principais da agenda do 
governo do ex-presidente Michel Temer, 
a privatização da Eletrobras, segue por 
meio do projeto neoliberal liderado pelo 
atual ministro da Economia, Paulo Gue-
des. Há dois anos que os trabalhadores 
lutam contra a venda da empresa que é 
pública e estratégica para o país. E, este 
ano, a companhia intensificou a postura 
de retirar direitos, como a tentativa de 
excluir do ACT a cláusula que proíbe a 
demissão em massa.

Mas, os sindicatos não concordaram.  
Houve um processo de mediação no  
Tribunal Superior do Trabalho (TST). A 
proposta foi reajustar salários e bene-
fícios em 70% do INPC (3,55%) a partir 
de 1/5/2019. Em relação às cláusulas 
sociais, a proposta foi manter a maioria 
delas, com algumas mudanças pontuais.

O juiz também propôs a manutenção 
da atual redação da cláusula 7ª (me-
canismo de restrição à dispensa imoti-
vada) até 31/12/2019. De 1º/1/2020 a 
30/4/2020, as restrições incidiriam so-
bre 12.500 trabalhadores efetivos e, de 
1º/5/2020 até 30/04/2021, sobre 12.088. 
A regra de vigência temporal se limitará 
a essa cláusula, sobre a qual a proposta 
ainda faz considerações sobre os traba-
lhadores cedidos. Com isso, será institu-
ído Plano de Demissão Voluntária (PDV) 
em condições semelhantes às previstas 
no de 2019. 

A iniciativa de venda da companhia é um dos pontos da agenda do ministro da Economia e confira como ficou o ACT

www.sinergiaspcut.org.br Serviço essencial, Sindicato indispensável

Não à privatização da Eletrobras

Desmonte da 
Previdência
oficializado

Aprovada em segundo turno pelo Se-
nado Federal por 60 votos a 19 votos, a 
Reforma da Previdência trará prejuízos 
à classe trabalhadora. Bom lembrar que 
do lado da oposição, o PDT teve três vo-
tos contrários e um favor do projeto, de 
Kátia Abreu (TO). Os seis senadores do 
PT foram contra a PEC e o Rede teve 
dois contra e um a favor.

Um exemplo é o trabalhador com 20 
anos de contribuição e está prestes a se 
aposentar com 65 anos.

Antes da reforma da Previdência, ele 
receberia 90% dos 80% maiores salá-
rios de contribuição. Com a reforma vai 
receber apenas 60% da média geral. A 
diferença de R$ 600,00 é maior do que o 
custo hoje de uma cesta básica em São 
Paulo. O cálculo é do Dieese e tem valor 
de  R$ 473,85 por pessoa – o equiva-
lente a 51,6% do valor do salário mínimo 
(R$ 998,00).

Em uma família de quatro pessoas, 
dois adultos e duas crianças este valor 
chega a R$ 1.419,00. Isto significa que a 
aposentadoria desse trabalhador não vai 
dar para pagar, sequer, a alimentação 
mínima necessária para ele, sua mulher 
e seus dois filhos. Uma lástima.

Especial deve 
ser mantida

Um dia depois da aprovação da 
chamada reforma da Previdência 
pelo Senado, por 60 votos a favor e 
19 contrários, o plenário aprovou, no 
último dia 23 e por unanimidade, uma 
mudança importante para os energé-
ticos. O último destaque, apresen-
tado pelo senador Paulo Paim (PT), 
mudou o texto original e retirou o tre-
cho que barrava o direito à aposen-
tadoria especial para quem trabalha 
em situação de periculosidade, como 
eletricitários, gasistas e vigilantes.  

A mudança aprovada evita que a 
reforma retire a possibilidade da apo-
sentadoria especial dos trabalhado-
res que exercem atividades com ex-
posição a agentes nocivos químicos, 
físicos e biológicos. Antes da vota-
ção, Paim defendeu que “não é justo 
para quem trabalhou em área de alto 
risco, expôs sua vida para defender, 
por exemplo, o patrimônio público e 
nossas próprias vidas. É justo isso? 
Por isso, a gente fez o destaque”.

A aprovação foi resultado de um 
acordo e prevê que a regulamen-
tação de aposentadorias especiais 
será discutida depois, através de um 
PLP (Projeto de Lei Complementar). 
Assim, o desmonte da Previdência 
aprovado deve ser promulgado pelo 
Congresso Nacional em breve.  

FGTS 
sob risco

Vendido como um benefício para 
aquecer a economia e fomentar o 
desenvolvimento, a medida tomada 
pelo governo federal de liberação de 
saques nas contas ativas do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) revela-se uma nova estratégia 
para desmonte de políticas públicas 
que beneficiam o trabalhadores.

A previsão é que  governo pagará R$ 
39,9 bilhões para 96,5 milhões de tra-
balhadores com a liberação do saque 
de até R$ 500 por conta ativa ou inati-
va do FGTS. 

Como a Caixa Econômica Federal 
concentra a administração desses re-
cursos em médio e longo prazo, per-
de-se uma fonte vital para financia-
mento de obras de habitação popular 
e saneamento básico. Ou seja, perda 
de investimentos na luta contra a desi-
gualdade social.

Mas não para nisso. Notícia no Jor-
nal O Globo, demonstra que a inten-
ção do governo é quebrar o monopólio 
da Caixa na gestão do Fundo de Ga-
rantia e permitir que bancos utilizem o 
benefício como fonte de financiamento 
para casas populares. Claro, com ju-
ros e preços maiores. O poço não tem 
fundo.

Caravana a 
todo vapor

Diante dos ataques contra os direi-
tos e conquistas dos trabalhadores 
por parte tanto do governo federal 
quanto do atual ocupante do Palá-
cio dos Bandeirantes, a direção do 
Sinergia CUT entende que a união 
é preceito necessário. Por isso, de-
cidiu retomar as caravanas pelos lo-
cais de trabalho em todo o estado de 
São Paulo.

A intenção é estabelecer uma con-
versa mais longa e profunda para 
detectar os problemas vividos por 
esses trabalhadores e encaminhar 
a sua solução em prazo menor. Os 
dirigentes sindicais já estiveram em 
locais de trabalho nas imediações 
de Rio Claro e Presidente Pruden-
te e novo calendário será divulgado 
oportunamente para que todas as 
macrorregiões sejam contempladas. 

A direção do Sinergia CUT enten-
de que as caravanas realizadas no 
passado produziram frutos positivos, 
pois os companheiros puderam tra-
zer demandas que foram contempla-
das nos acordos coletivos. “Em tem-
pos de redes sociais e comunicação 
instantânea, a conversa olho no olho 
e com transparência é a estratégia 
adequada para uniformizar a dispo-
sição de luta de toda a categoria”, 
afirmou a direção.

Sinergia CUT debate o futuro no 13º ConCUT 
Com uma delegação de 13 delegados 

e delegadas de vários sindicatos do pro-
jeto, o Sinergia CUT participou do 13º 
Congresso Nacional da CUT, o ConCUT, 
“Lula Livre - Sindicatos Fortes, Direitos, 
Soberania e Democracia”, realizado de 7 
a 10 de outubro, em Praia Grande, cidade 
do litoral sul paulista.

Aos 36 anos, a central reuniu 1.705 
trabalhadores e dirigentes, sendo 968 
homens e 737 mulheres, para debater o 

futuro da organização sindical diante das 
transformações no mundo do trabalho e 
para tratar de crescimento, democracia e 
direitos ameaçados.

Não foi por acaso que o ConCUT 
aconteceu em Praia Grande, cidade  em  
que ocorreu a 1ª Conferência Nacional 
da Classe Trabalhadora, a Conclat, em 
agosto de 1981, reunindo todas as cor-
rentes de pensamento do movimento 
sindical, que se rearticulava após anos de 

repressão.
Dois anos depois, a CUT surgiu para 

resistir ao autoritarismo, nos últimos anos 
da ditadura, e se vê agora às voltas com 
um “neoconservadorismo” simbolizado 
por Jair Bolsonaro, declarado inimigo dos 
movimentos sindicais e sociais e assumi-
do admirador do regime de 1964.

No último dia do Congresso, a chapa 
única foi eleita por unanimidade para co-
mandar a CUT nos próximos quatro anos. 

E o TST informou que, se houvesse re-
jeição da proposta, a tendência seria de 
reajsute abaixo da inflação e possiblida-
de de perda da preexistência das cláusu-
las sociais e de extinção no ano seguinte, 
em caso de novo julgamento. 

Assim, os trabalhadores aprovaram a 
proposta em assembleias realizadas até 
4 de outubro. E o Acordo foi assinado em 
09 de outubro. 

Contratados de Furnas
O anúncio feito no final de setembro por 

Furnas, de dar início ao processo de de-
missão de 1.041 trabalhadores contrata-
dos, tem causado polêmica e indignação 
entre a categoria e também nas redes 
sociais. Isso porque, a medida acontece 
sem qualquer consulta aos próprios tra-
balhadores e aos sindicatos que legitima-
mente os representam.

Essa história vem de longe e começou 
em 2002 quando, depois de realizar um 
Plano de Demissão Voluntária (PDV) que 
teve alta adesão, o governo federal se viu 
obrigado a contratar técnicos para a ativi-
dade-fim por meio de empresa interposta.

Além de se solidarizar com os contra-
tados de Furnas, o Sinergia CUT lembra 
que vem acompanhando nos últimos 
anos o andamento do processo e foi um 
dos primeiros sindicatos a tomar a deci-
são de garantir em seu estatuto a repre-
sentação dos terceirizados e contratados 
das empresas de energia elétrica. Pois 

sempre há a necessidade da preserva-
ção do emprego e da confiabilidade do 
sistema.

Mais do que criticar medidas, o Sindi-
cato propôs que Furnas estabelecesse 
um cronograma, conforme acordado em 
2003, garantindo assim a eficiência dos 
serviços prestados.

Termo de Adesão: apesar da insis-
tência do Sindicato, a empresa não abriu 
mão do prazo do último dia 18 de outubro 
para que os 1.041 trabalhadores contra-
tados de Furnas optassem por aderir ou 
não à proposta de Termo de Acordo ce-
lebrada entre a empresa e a FNU/Acep. 
Vale ressaltar que essa proposta foi cons-
truída em audiência no STF dia 18 de se-

tembro. Ao assinar o documento, o con-
tratado daria quitação total e irrevogável 
quanto ao objeto transacionado, renun-
ciando ao direito de propositura de ação 
judicial contra Furnas. Com tudo isso,  o 
Sinergia CUT  disponibiliza sua Área Ju-
rídica para fazer frente às possíveis de-
mandas da companheirada.

Moção de Repúdio: ao final do 13º 
Congresso Nacional da CUT  (ConCUT), 
realizado nos últimos dias 07 a 10 de 
outubro, em Praia Grande, os mais de 
1.700 delegados e delegadas presentes, 
entre eles dirigentes do Sinergia CUT, 
aprovaram uma moção de repúdio contra 
a demissão dos 1.041 trabalhadores  e 
trabalhadoras de Furnas.

Em defesa da Eletrobras, da Petrobras e das demais empresas 
públicas brasileiras, trabalhadores foram às ruas no último dia 

3 de outubro. Sinergia CUT participou de grande ato no RJ

Sérgio Nobre, metalúrgico do ABC, assu-
me a presidência da maior central sindical 
da Amércia Latina, quinta do mundo. Car-
mem Foro, trabalhadora  rural do Pará, é 
a primeira mulher eleita para a secretaria 
geral da Central. Marcelo Fiorio, dirigente 
do Sinergia CUT,  está reeleito para a di-
reção executiva nacional. 

Sempre nas ruas, o primeiro desafio 
acontece no dia 30, em Brasília, com ma-
nifestação contra a política econômica. 

D
ivulgação


