
Desde 2016, o Mundo do Trabalho 
passa por profundas transformações. 
A legislação trabalhista, uma guarida 
para os instantes de dificuldade foi se 
desmanchando a luz do dia graças as 
mudanças efetuadas pelo Congresso 
Nacional a partir de propostas enca-
minhadas pelo ex-presidente Michel 
Temer e pelo atual ocupante do Palá-
cio do Planalto. 

A meta era retirar direitos e ainda 
enfraquecer o poder de luta dos tra-
balhadores. Diante disso, a próxima 
década será iniciada com a missão 
colocada aos trabalhadores e ope-
rários de efetuar uma coalização e 
um companheirismo ainda mais forte 
para defender direitos e conquistas. 

E não há como ignorar o papel do 
Representante Sindical. É ele que es-
tará na linha de frente. Encarregado 
de corrigir injustiças, lutar por direitos 
e fazer com que os Acordos Coletivos 
sejam cumpridos de fato e de direito. 
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Diante disso, o proces-
so iniciado pelo Sinergia 
Campinas é fundamental. 

Já estão abertas do 
dia 10 de junho até o dia 
15 de junho as inscrições 
para as eleições para es-
colha de Representantes 
Sindical que vai acontecer 
em 21 empresas da base 
do Sindical. 

Em virtude da pande-
mia do novo coronavirus, 
as eleições serão realiza-
das de 19 a 23 de junho 
de modo virtual. Basta o 
trabalhador entrar no site do Sinergia 
CUT (www.sinergiaspcut.com.br) e que 
ali terá à disposição uma seção para 
que possa escolher o representante 
sindical de sua empresa e que terá 
mandato de quatro anos.

O Sinergia CUT sempre pautou sua 
conduta pela radicalização da demo-

cracia. Abrir espaço para que a base 
tenha voz e vez. E a escolha do Re-
presentante Sindical é o Alicerce para 
que os nossos direitos e conquistas 
sejam preservados e ampliados. Par-
ticipe! 

A saída da crise é coletiva!
O Sindicato é seu parceiro nessa luta!

Trabalhadores deverão escolher de 19 a 23 de junho os Representantes Sindicais em 
21 empresas da base do Sinergia Campinas; Confi ra as informações neste boletim

►Leia mais no verso

Confira as empresas que terão eleição 
◘ CESP 
◘ ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
◘ CERT 
◘ CERRP 
◘ AES TIETÊ ENERGIA S/A.
◘ POTENCIAL MANUTENÇÃO E COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA
◘ STATE GRID
◘TAESA (TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A)
◘ FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
◘ELETRONORTE  (CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BR. S/A)     
◘ B´TOBACE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS LTDA

◘ CTEEP - CIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTR. PAULISTA 
◘ ENERGISA

◘ CTG/RIO PARANÁ ENERGIA S/A
◘ TIJOA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A

◘ MEDRAL REFORMADORA
◘ MEDRAL CALDERARIA

◘ COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 
◘ CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL LTDA

◘ CPFL -GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
◘ CPFL ENERGIA S/A

◘ POTENCIAL MANUTENÇÃO E COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA

◘TAESA (TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A)

◘ELETRONORTE  (CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BR. S/A)     

◘ TIJOA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A

◘ COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 
◘ CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL LTDA
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Você quer 
participar? 
Fique de
olho nos 
prazos e 
não vacile

Eleição Representante Sindical

Candidato deverá fi car atento 
ao modo de inscrição que será 
encerrado no dia 15 de junho

    O Sinergia Campinas abriu o período de inscrição para os trabalhadores que desejam concorrer aos postos de Representan-
tes Sindicais em 21 empresas da base da entidade sindical. De acordo com as informações presentes no edital já publicado, 
os interessados em concorrer aos cargos de representantes sindicais devem efetuar as respectivas inscrições até às 18h00 
do dia 15/06/2020. 
    E atenção ao detalhe: a inscrição terá que ser feita por intermédio de mensagem eletrônica (e-mail) que deve ser enviada 
para secretariageral@sinergiaspcut.org.br e para o da respectiva Macrorregião a qual o candidato pertença (confira os e-mails no 
quadro abaixo. Para ficar apto ao processo eleitoral, o candidato deverá atender as exigências do Estatuto Sindical, documen-
to que está no site do Sinergia CUT.  
    A candidatura sendo considerada apta, o candidato será orientado a preencher e enviar para o mesmo e-mail de inscrição, 
uma ficha de qualificação fornecida pelo Sindicato. Fique atento as exigências e participe desta festa da democracia.

Secretaria Geral  do Sindicato: secretariageral@sinergiaspcut.org.br

Bauru: bauru@sinergiaspcut.org.br

Campinas: campinas@sinergiaspcut.org.br

Ilha Solteira:  ilhasolteira@sinergiaspcut.org.br

Presidente Prudente: prudente@sinergiaspcut.org.br

Ribeirão Preto: ribeiraopreto@sinergiaspcut.org.br

Rio Claro: rioclaro@sinergiaspcut.org.br

São José do Rio Preto: sjriopreto@sinergiaspcut.org.br

Confi ra os e-mails para requisitar a sua inscrição 


