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O mundo nunca mais será o mesmo. 
Talvez essa seja uma das frases mais 
ditas e ouvidas em tempos de quaren-
tena por conta da pandemia do novo 
coronavírus em todo o mundo. E, ao 
considerar a grave crise sanitária que 
assola o nosso Brasil nesse momento 
com reflexos por período indetermina-
do, além do grande risco à vida dos 
trabalhadores, da reorganização no 
processo do trabalho com home offi-
ce e redução de equipes e trabalha-
dores nos serviços essenciais, com 
ameaças de  demissão e redução de 
postos de trabalho, redução drástica 
da renda, impactos negativos nos re-
sultados econômicos das empresas, 
fica difícil não acreditar que realmente 
o mundo irá mudar muito depois que 
tudo passar. E, diante da recomenda-
ção do isolamento social como maior 
medida preventiva no mundo atual, 
há necessidade de pensar na conti-
nuidade dos processos referentes a 
relação capital x trabalho com muita 
resistência e mais ousadia. 

“Precisamos achar um meio de ga-
rantir e manter os direitos da classe 
trabalhadora, e também criar novas 
medidas a serem negociadas com 
as empresas através de Aditivos ou 
Acordos Coletivos com o objetivo de 

20202020  
Em tempos de pandemia do Covid-19 e isolamento social e, 

visando a proteção da saúde e manutenção dos empregos dos 
trabalhadores, o Sinergia CUT repensa o funcionamento da 

CS 2020. Participe da ASSEMBLEIA VIRTUAL! Porque a saída 
da crise é coletiva e o Sindicato é o seu parceiro nessa luta!
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dar direito à Vida com Saúde, Se-
gurança e Condições de Trabalho a 
cada trabalhador”, defende o Sinergia 
CUT.

Vale lembrar que, anualmente o 
Sinergia CUT realiza sua Oficina de 
Campanha Salarial, ocasião em que 
são deliberadas estratégias para en-
frentamento das empresas visando 
ampliar os benefícios e combater a 
retirada de direitos.

Porém, neste ano de 2020, em vir-
tude da pandemia do novo Coronaví-
rus, foi necessário repensar o funcio-
namento da Campanha.

Diante da impossibilidade da reali-
zação de assembleias, mobilizações e 
qualquer outro tipo de reunião presen-
cial que aglutine pessoas, toda a dire-
ção sindical tem dedicado tempo em 
estudo, discutido e travado reuniões 
online visando garantir os Acordos 
Coletivos de Trabalho, principalmente 
os das futuras datas-bases, uma vez 
que não há uma previsão certa da du-
ração do isolamento social.

Assembleia Virtual
Sendo assim, algumas ideias já se-

rão colocadas em práticas nesta se-
mana: 
✔ A partir de 10 a 24 de abril, as 

pré-pautas datas base maio, junho e 

julho serão disponibilizadas no Site 
do Sinergia CUT onde haverá um 
formulário para que os trabalhadores 
possam preencher, aprovar ou não a 
pauta sugerida e enviar os comentá-
rios. Bom ressaltar que a prioridade 
da pauta  de reivindicações desse 
ano é a aplicação do reajuste sobre 
as cláusulas econômicas com a repo-
sição da inflação do período (salários, 
benefícios e PLR), garantia de data 
base,  prorrogação do Acordo por 
mais um ano e garantia do emprego 
(suspensão de todas as demissões, 
exceto justa causa, enquanto durar a 
pandemia).
✔ Os editais e procedimentos tam-

bém serão disponibilizados no site do 
Sinergia CUT, assim como todos os 
Acordos Coletivos fechados.

O Sindicato é seu parceiro!
Nesse momento de pandemia, o 

serviço essencial é o fornecimento de 
energia. O momento é de garantir a 
proteção à saúde, segurança e direi-
tos dos trabalhadores! 

Portanto, vamos lutar juntos nessa 
Campanha Salarial, mesmo que se-
parados! Porque a saída é coletiva! 
O Sindicato é seu parceiro nessa luta!

Participe e opine através do site: 
www.sinergiaspcut.com.br   

www.sinergiaspcut.com.br


