
Peri CTEEP

Sindicato encaminhou proposta de minuta de acordo para a empresa no último dia 23 de agosto. Listagem
concluída! Pagamento, agora, depende da homologação na Justiça

Está chegando a hora!

Passados quase três anos do início
das negociações diretas entre Sindicato
e CTEEP sobre o pagamento das dife-
renças do adicional da periculosidade
aos trabalhadores, finalmente foi conclu-
ída a listagem de nomes daqueles que
fazem juz à Peri. O Sindicato já finalizou
e encaminhou à empresa sua proposta
de minuta de acordo, com um total de
mais de 2.000 nomes.

Segundo a direção do Sinergia CUT,
isso significa que, “tudo o que o Sindica-
to tinha a fazer para garantir o acordo
justo foi feito.Toda a documentação ne-
cessária foi enviada à CTEEP para che-
garmos à minuta final de acordo.  Agora,
só depende da CTEEP acertar essa mi-
nuta com o Sindicato para  que o acordo
seja homologado no Tribunal”,  informa a
direção do Sindicato.

Vale destacar que a previsão é de que
o pagamento seja realizado 15 dias após
a homologação do acordo na Justiça.

Mas, para chegar a esse estágio, com
uma listagem final que condiz com a re-
alidade e garante o direito dos trabalha-
dores da ativa e dos aposentados, foi ne-
cessário muita persistência e capacida-
de de negociação na mesa por parte do
Sinergia CUT. Além das inúmeras reuni-
ões para chegar a um valor justo a ser
apresentado aos trabalhadores e também
para corrigir uma série de problemas na
listagem apresentada, o Sindicato abriu
por diversas vezes o cadastramento e o
recadastramento dos trabalhadores. Só

Rede Energia: demitir para quê?
Trabalhadores protestaram contra demissões arbitrárias e Sindicato pede reintegrações

Nem as baixas temperaturas que atin-
giram o Estado de SP no início da se-
mana passada foram capazes de esfriar
os ânimos dos trabalhadores das empre-
sas do grupo Rede Energia. E entre os
dias 22 e 24 passados, esse pessoal se
mobilizou e realizou protestos nos locais
de trabalho contra as várias demissões
ocorridas em pelo menos quatro das em-
presas do Grupo.

Segundo informações que chegaram
ao Sindicato, foram 15 dispensas na últi-
ma semana, sendo sete na Vale
Paranapanema, seis na Caiuá, uma na
Bragantina e uma na Companhia Nacio-
nal. E tudo isso ocorrendo logo depois
do encerramento das negociações da
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neste ano de 2011, foram dois procedi-
mentos:  em março e maio, através do
Portal do Sinergia CUT.

Vale lembrar que, em junho passado,
num certo momento das discussões,
CTEEP e Sindicato se reuniram e a em-
presa apresentou uma lista com 1.861
nomes e um valor de pouco mais de R$
36 milhões para o pagamento das dife-
renças dos adicionais da Peri. Vale lem-
brar que foram realizadas  assembleias
nos locais de trabalho em toda a base
aprovando a proposta de acordo com a
empresa. Essa listagem inicial foi
disponibilizada no site  para que as pes-
soas pudessem conferir se estavam con-
templadas. Após análise minuciosa, o
Sinergia CUT constatou que a relação ain-
da estava incompleta. Abriu novo período
para recadastramento e outros 430 no-
mes foram inscritos.

Desses incritos, foram reconhecidos
mais de 300. Os demais, segundo a em-
presa, não têm direito à Peri por três mo-
tivos: ou porque estavam fora da base
territorial (Campinas, Bauru e Mococa),
ou porque pertencem à outra categoria
(diferenciados como engenheiros, por
exemplo) ou ainda porque não recebiam
Peri no período indicado.

Durante esse processo de negocia-
ção, o Sindicato teve  ainda que apre-
sentar recursos na Justiça por conta de
uma decisão da 8a Vara de Campinas que
autorizou que os trabalhadores entras-
sem com ações individuais. A decisão

No último dia 22 de agosto, a juíza Olga Regiane Pilegis, da 8ª Vara do
Trabalho de Campinas, destituiu o antigo perito responsável pelo processo da
Peri da CESP, Elektro e Duke, por não ter apresentado até o momento nenhum
dado referente contas de liquidação.

No despacho, a juíza nomeou José Renato Baptista, estabelecendo o pra-
zo de 90 dias para a apresentação de um laudo pericial. Além disso, levando
em consideração a resistência das empresas em disponibilizar documentos
que permitam  a adequada elaboração de contas, a juíza determinou que  o
perito realize visitas às empresas para levantar todos os dados sonegados e
que obstruem a realização dos cálculos corretos dos adicionais da Peri aos
trabalhadores da CESP, Elektro e Duke. Uma audiência  de concilicação entre
Sindicato e empresas foi marcada para o dia 01 de dezembro.

O Sinergia CUT realizou o cadastramento de trabalhadores que fazem juz
ao pagamento das diferenças do adicional da periculosidade dessas empre-
sas. “Independentemente do trabalho realizado pela perícia, o Sindicato  bus-
cará os holerites junto aos trabalhadores castrados para que possamos fazer o
cáculo e apresentar à juiza os valores apurados pelo Sindicato”, explica a
direção.

Novidades na Peri da CESP, Elektro e Duke

Campanha Salarial 2011 e das eleições
para nova gestão da Cipa, que represen-
tam avanços importantes para os traba-
lhadores.

Mobilizações ocorreram na
Bragantina, Nacional, V ale e Caiuá

Revoltados com  tamanha incoerên-
cia e intransigência por parte da empre-
sa, na manhã do dia 22, trabalhadores
da Bragantina realizaram um ato de pro-
testo contra a demissão do companhei-
ro de trabalho ocorrida no dia 17 passa-
do. O eletricista dispensado recebeu uma
carta  notificando que a empresa não pre-
cisava mais de seus serviços, sem qual-
quer justificativa. Este fato foi considera-
do pelos colegas do trabalhador como

uma injustiça e um ato de perseguição e
assédio moral, pois para todos a condu-
ta do trabalhador era exemplar. Por isso
mesmo, a mobilização foi geral.

Em outra empresa do grupo, na Com-
panhia Nacional de Energia Elétrica
(CNEE), um caso flagrante de
irresponsabilidade social do Rede Ener-
gia. Um trabalhador de Urupês, região de
Catanduva, com 28 anos de serviço, foi
demitido na última quinta (18).  O proce-
dimento adotado para a demissão foi o
mesmo da Bragantina: uma carta  sem
qualquer justificativa. O agravante é que
o trabalhador  estava prestes a se apo-
sentar e possui problemas de saúde.

No dias 23 e 24, os trabalhadores da
Vale Paranapanema e da Caiuá também
se mobilizaram.  Nessas duas empre-
sas foram 13 demissões. E um dos dis-

pensados também estava prestes a se
aposentar.

“O Sinergia CUT repudia essas de-
missões, pois elas são contraditórias e
desnecessárias, tendo em vista excelen-
te momento de crescimento encômico
do grupo Rede Energia”, afirma a direção
do Sindicato.

Reunião na sexta
O Sinergia CUT enviou carta à dire-

ção do grupo Rede Energia solicitando a
reintegração imediata dos trabalhadores,
bem como reunião para tratar dos pro-
blemas de gestão.

A direção da empresa, pressionada
também pelos trabalhadores, agendou
reunião para a última sexta-feira (26),
após fechamento dessa edição. Acom-
panhe as novas informações no Portal
do Sinergia CUT.

Sob um frio de 10 graus,
trabalhadores da
Bragantina cobram
responsabilidade social
da empresa
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foi suspensa e no último dia 22 de agos-
to, a juíza Olga Regiane Pilegis, reco-
nheceu a legitimidade do Sindicato para
atuar como substituto processual dos tra-
balhadores da CTEEP, decretando assim,
que “não há lugar para execuções indivi-
dualizadas (...)”.  Isso porque tramitam
na Justiça 12 petições solicitando
individualização de cálculos.

Com essa sentença, a juiza indeferiu
todos os pedidos ou execução individuali-
zada de valores. “Entendo que o Sindica-
to é o único detentor de legitimidade para

prosseguir na liquidação e execução dos
títulos deferidos (...)”. Mais uma vitória!

E a grana vai para...
.... os trabalhadores ativos que rece-

bem ou receberam a periculosidade no
período entre 02 de dezembro de 1989 a
junho de 2002 . Já  para os assistidos
(4819) e pensionistas estão recebendo
pelo período de 02 de dezembro de 1989
até a data da aposentadoria.

Assim que o acordo for homologado,
o Sinergia CUT informará os beneficia-
dos. Aguarde.
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Aposentadoria Especial: Sinergia CUT
está na frente de outros sindicatos

CPFL com novo vice-presidente
 Carlos Ferreira assumirá, a partir do

próximo dia 01 de setembro, a recém-
criada vice-presidência de operações
da CPFL Energia, grupo que tem
como presidente Wilson Ferreira Jr.

Presidente da distribuidora Elektro
de abril de 2007 até o momento, Carlos
Ferreira ingressou na companhia em
2004, como diretor executivo. Anteri-
ormente, ocupou diversas posições na
International Paper, empresa america-
na do segmento de papel e celulose,
incluindo funções estratégicas na
matriz e em outras plantas dos Esta-
dos Unidos, onde foi chefe do depar-
tamento financeiro das operações bra-
sileiras, responsável por planejamen-
to estratégico, finanças, controladoria,
auditoria e tecnologia da informação.

Furnas reformula diretorias
No último dia 22 foram anunciadas

mudanças no comando de Furnas.  O
conselho de administração de Furnas
aprovou a proposta apresentada pelo
presidente da companhia, Flavio
Decat, e criou a diretoria de planeja-
mento, gestão de negócios e partici-
pações, que será comandada por Olga
Simbalista. Além disso, as diretorias
de engenharia e de construção, ocu-
padas respectivamente por Mario
Marcio Rogar e Marcio Porto, foram
fundidas na diretoria de expansão, que
será comandada por Márcio Abreu. Por
fim, Nilmar Foletto - ex-Furnas e Light
- assumirá a diretoria de finanças no
lugar de Luiz Henrique Hamman, que
voltou para a Eletronorte.

Em entrevista ao jornal Valor Eco-
nômico, Decat declarou que não ha-
verá demissões, mas um programa de
incentivo para desligamento.

AES Eletropaulo: na mira de
prefeitos, deputados e do Procon

Em audiência promovida pela
Assembleia Legislativa no dia 10 de
agosto, prefeitos dos municípios da
Região Metropolitana de SP questio-
naram representantes da AES
Eletropaulo e da Agência Reguladora
de Energia (Arsesp) sobre as oscila-
ções e interrupções do fornecimento
de energia elétrica que têm ocorrido
frequentemente em toda a área de
serviços atendida pela empresa con-
cessionária. Os cortes têm ocasiona-
do prejuízos tanto à população quan-
to às empresas. E as reclamações
também vieram do Procon: a AES
Eletropaulo detém mais de 90% de
todas as queixas, número 28 vezes
maior do que as reclamações contra
todas as demais concessionárias de
energia que atuam no Estado de SP.

Justiça obriga Duke e Tietê a
cumprir edital de privatização
Em 60 dias, a AES Tietê e a Duke

Energy terão que apresentar
detalhadamente à Justiça paulista
como pretendem cumprir o edital de
privatização que previa 15% de expan-
são de seus parques geradores até
2008 e que não foi cumprido até ago-
ra. Terão que, inclusive, apresentar um
cronograma de investimentos, com
datas para a entrada em operação das
geradoras.

Está circulando na Internet como no-
vidade o fato de o Superior Tribunal de
Justiça  ter julgado procedente uma ação
reconhecendo o direito de conversão do
tempo de serviço comum em especial
após 05 de março de 1997, quando o
INSS deixou de reconhecer o tempo de
especial para os trabalhadores expostos
à eletricidade com rensão superior a 250
volts.

 Desde 2009, o Sinergia CUT tem en-
trado com ações individuais pleiteando
esse direito, conforme publicado na edi-
ção 999 do Jornal do Sinergia CUT (27/
07 a 09/08/2009) e também na edição 18
do Jornal dos Aposentados (agosto e se-
tembro de 2009).

 Também em 2009, entre os meses
de setembro e dezembro, dirigentes do
Sinergia CUT  e área jurídica realizaram
nas macrorregiões reuniões para esclare-
cimentos para os interessados em ingres-
sar com ações.

Alguns trabalhadores, inclusive, já fo-
ram beneficiados pela ação. A decisão do
STJ deve facilitar o andamento de proces-
sos impetrados pelo Sindicato . Vale des-
tacar que paralelamente às ações judici-
ais, a CUT em parceria com o Sinergia
CUT, iniciou em 2007, ainda no governo
Lula, uma negociação com o Ministério
do Trabalho e Emprego, Ministério da
Saúde e Previdência Social para que a
legislação seja alterada e os eletricitários
voltem a ter direito à aposentadoria espe-
cial. Agora a luta continua no governo Dilma
Rousseff.

Orientações jurídicas
Para aqueles que porventura ainda não

tenham entrado com ação, seguem nova-
mente as informações sobre quem tem
direito à conversão e as orientações para
entrar com a ação através da área jurídica
do Sindicato:

O departamento Jurídico do Sindicato
proporá ação judicial em face do INSS na
Justiça Federal, com o objetivo de reco-
nhecer o direito de conversão do tempo
de serviço comum em especial, quando
exposto o trabalhador à eletricidade com
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tensão superior à 250 volts, de forma ha-
bitual e permanente, em período posterior
a data de 05/03/1997, quando então o De-
creto 2.172/97 retirou a eletricidade do
anexo da previdência.

A Aposentadoria Especial é um mo-
dalidade de Aposentadoria por Tempo de
contribuição não sujeita ao fator
previdenciário, por isso, mais benéfica ao
segurado.

Para que possa ser concedido o be-
nefício da Aposentadoria Especial ao tra-
balhador, o interessado precisará ter tra-
balhado no mínimo 25 anos exposto ao
agente nocivo – eletriciade com tensão
acima de 250 volts, de forma habitual e
permanente (Pedido de conversão). Em
se tratando de trabalho exercido por tem-
po inferior a 25 anos nesta condição será
concedida Aposentadoria por Tempo de
Contribuição (sujeito ao fator
previdenciário) onde o tempo especial será
convertido em comum e somado ao res-
tante do tempo comum que possua (Pe-
dido de Revisão).

Os documentos necessários são:
1- Procuração assinada (fornecida pelo

Advogado);
2- Declaração assinada (fornecida pelo

Advogado);
3- Contrato de honorários advocatícios(

fornecida pelo Advogado – doc. Interno);
4- Termo de ciência e responsabilidade

(fornecida pelo Advogado – doc. Interno);
5- Cópia da CTPS;
6- Cópia do RG e do CPF;
7- Comprovante de residência;
8- Esclarecimentos acerca do local em

que prestou serviço e se recebia adicio-
nal de periculosidade;

9- Cópia do TRCT;
10- Cópia do prontuário do processo de

aposentadoria perante o  INSS, onde cons-
te o  Formulário SB 40, DSS 8030 ou PPP
e Laudo;

11- Cópia do laudo judicial emitido por
Perito da Justiça do Trabalho, caso pos-
sua;

12- Extrato dos últimos pagamentos da
aposentadoria paga pelo INSS;

13- Carta de concessão, memória de
cálculo do valor da aposentadoria e me-
mória da contagem do tempo de serviço.

Aqueles que se enquadrarem no perfil
descrito e quiserem pleitear a conversão
devem entrar em contato com a área jurí-
dica do Sindicato.

Sindicato propôs em 2009 ações na Justiça Federal para reconhecimento do
direito de conversão do tempo de serviço comum em especial

No próximo dia 12, os trabalhado-
res da CESP vão eleger seu novo re-
presentantes para o Conselho de Ad-
ministração. Desta vez, JOÃO BOSCO
é o candidato que tem a meta de conti-
nuar a luta em defesa  dos interesses
dos trabalhadores já garantida nos últi-
mos anos, inclusive nos dois manda-
tos consecutivos exercidos com firme-
za, dedicação, transparência e ética
pelo companheiro Antônio Mardevânio
Gonçalves da Rocha. Por isso, conta
com o apoio do Sinergia CUT.

Entre as propostas de trabalho de
Bosco, estão:

√ √ √ √ √ Atuar na defesa dos interesses dos
trabalhadores fiscalizando, elaborando,
deliberando e acompanhando as ações
e decisões estratégicas da empresa que
interfiram na vida e no futuro dos traba-
lhadores;

√ √ √ √ √ Defender da Fundação CESP, bus-
cando ampliar seus benefícios e redu-
zir custos;

√ √ √ √ √ Lembrar e cobrar da empresa o res-
peito e zelo aos valores por ela prega-
dos (segurança, respeito, integridade,
comunicação e excelência) e as me-
lhores práticas de governança
corporativa

Dê o seu apoio e o seu voto para
quem tem experiência, compromisso
capacidade de intervenção para repre-
sentar você  no Conselho de Adminis-
tração. Vote João Bosco . Vote 06!

Eleição na CESP.
Vote Bosco!

Vote 06!



Sinergia CUT - Página 3

A gente quer mais!

Duke: acordo assinado!
O Sinergia CUT assinou, no último

dia 19 de agosto, o Termo Aditivo ao
Acordo Coletivo de Trabalho 2010/2012
da Duke Energy. Entre os principais
itens estão garantidos o reajuste de
7,21% e a redução da participação dos
trabalhadores no VA/VR. Tá valendo!

Gás Natural: pauta entregue
A pauta de reivindicações dos

trabalhadores da Gás Natural, que tem
data-base 1º de setembro, já está com
a empresa desde o último dia 23 . A
primeira rodada  de negociação entre
Sinergia CUT e Gás Natural foi
agendada para o dia 31 de agosto às
10h na sede do Sindgasista. Entre as
reivindicações estão a melhoria nas
cláusulas sociais, a criação de uma
política de emprego e primarização,
Aumento Real, auxílio farmárcia, PCS,
gratificação de férias, entre outras.

Representante Sindical. Eleja!
Ocorre no próximo dia 05 de

setembro as eleições de
Representantes Sindicais na base do
Stieec. As votações ocorrerão em
determinadas localidades das
empresas CPFL Jaguariúna, Elektro,
Avape, Furnas, Nova Rio, Mazza
Fregolente, Água Paulista, Advanced,
Barra Projetos, Biolins Energia, B’
Tobace, Project, J.B. Izzi, Salto do
Lobo, Cemirim, Ceroc, CERT, Cernhe,
Ferro Ligas, Gaia Energia, IE Pinheiros,
CERRP, União, TAESA, Fasa, Medral,
Metrowatt, MW Service, Potencial,
Quatiara, Bstech, FR- Engenharia,
Rizal, AES Tietê, CTEEP, Grupo Rede
Energia, CESP, Duke Energy, CPFL
Paulista, CPFL Comercialização,
CPFL Geração, Cia Piratininga e CPFL
Renováveis. Participe do processo!

Eleição de Cipa  na Rizal
No próximo dia 06 de setembro

ocorre a eleição da Cipa, gestão 2011/
2012, na empreiteira Rizal. Os
interessados em se candidatar podem
fazer suas inscrições até a próxima
quinta, dia 01 de setembro, no SESMT,
com os técnicos de Segurança.

CESP: proposta aprovada. ACT assinado
Sinergia CUT conquistou melhoria nas cláusulas de Gerenciamento de Pessoal e de

Complementação Previdenciária

O Sinergia CUT assinou no dia 17
passado o Acordo Coletivo de Trabalho
2010/2011 da CESP, cuja proposta foi
aprovada por ampla maioria dos traba-
lhadores no último dia 15. O ACT negoci-
ado entre Sinergia CUT e empresa ga-
rantirá entre outros benefícios o reajuste
salarial de 8,10%.

Graças a insistência do Sinergia CUT
em manter o processo de negociação  e a
capacidade de mobilização da categoria,
foi possível ajustar a cláusula de
Gerenciamento de Pessoal limitando a
possibilidade de demissões, em relação à
proposta inicial da CESP. A direção do
Sinergia CUT teve que solicitar novas reu-
niões para resolver os impasses . Vale des-
tacar que a discussão desta cláusula foi
feita somente com o Sinergia CUT e de-
pois ampliada para os demais sindicatos.

Além disso, na cláusula de

A proposta negociada entre Sinergia
CUT e IE Pinheiros no último dia 23 con-
tou com avanços no reajuste salarial que
chegou a 7,5% (ICV 7,21% + AR 0,27%)e
a 18% no VA/VR (passou de 500 para
R$ 590), incluindo um VR adicional de
Natal no valor de R$ 300.

A direção do Sinergia CUT avaliará a
proposta no início desta semana para de-
pois levá-la para a deliberação dos traba-
lhadores.

Confira os principais itens da propos-
ta final apresentada pela empresa:
√ √ √ √ √  Reajuste: 7,5% sobre salários e be-

nefícios
√ √ √ √ √  VR/VA:  De 500 para 590 (18%). Man-

tém a participação dos trabalhadores em
R$ 1
√ √ √ √ √  VR de Natal: 300
√ √ √ √ √  Banco de horas:  Implementação

para os trabalhadores da área adminis-
trativa e o pessoal da operação terão as
horas pagas no mês subseqüente a sua
realização
√ √ √ √ √ Seguro de vida:  a empresa

implementará seguro de vida da Mapfre
Seguros aos trabalhadores com paga-
mento integral pela empresa
√√√√√ Plano odontológico:  implementará

o plano Bradesco Dental
√√√√√      Plano de Assistência Médica:  Man-

tém sem a participação dos trabalhadores
√ √ √ √ √  PLR:  a empresa se compromete a

negociar com o sindicato metas e indi-
cadores da PLR em 2012 para pagamen-
to em 2013
√ √ √ √ √  Vigência: 2 anos

IE Pinheiros:
proposta em

avaliação

Ocorreu nos últimos dias 24 e 25 a
reunião da Pauta Específica de Furnas. A
empresa apresentou uma proposta que
será deliberada pelos trabalhadores em
assembleias entre esta segunda (29) e
terça (30). Até o fechamento desta edi-
ção os itens da proposta ainda não havi-
am sido disponibilizados para divulgação.
Confira os detalhes da proposta no Por-
tal do Sinergia CUT.

Em caso de aprovação, o pagamento
das diferenças salariais retroativas a maio/
2011 e o recebimento dos quatro talonários
extras de tíquetes alimentação e refeição
serão efetuados na sexta-feira (02).

Pauta Nacional já foi aprovada
Valeu a persistência  nas cinco roda-

das de negociação e a mobilização da
categoria. A contraproposta negociada

Furnas: assembleias nesta
segunda e terça

Complementação Previdenciária o Sindi-
cato conseguiu alterar o percentual pro-
posto pela empresa para
complementação durante o período de
afastamento e ainda a inclusão de perí-
cia pelo INSS.

Outro aspecto importante para este
ACT foi a mudança no pagamento da
PRR que nos anos anteriores era feito
com base na folha de salários. Na atual
proposta, a PRR  terá como base a re-
muneração e a verba de PCS que antes
era de 2% e agora passará para 2,5%.

Taxa Negocial: os trabalhadores
têm prazo de 01 a 10 de setembro para
entregar carta de oposição ao desconto
da taxa negocial, que devem ser
protocoladas na sede ou nas
macrorregiões do Sinergia CUT, no horá-
rio compreendido das 9h às 12h e das
14h às 17h30.

Potencial: ‘tá’ valendo!
O novo ACT dos trabalhadores da Potencial está valendo desde o último dia 23 de

agosto, quando o documento foi assinado pela empresa e Sindicato.
“Nesse ano tivemos uma participação

expressiva e fundamental dos trabalha-
dores em todo processo, principalmente
nas assembleias no portão da empresa”,
ressalta a direção do Sinergia CUT.

Outro avanço que deve ser destaca-
do foi a separação da negociação da PLR
fora da data base, que será negociada
até outubro de 2011 e deve ser paga em
novembro.

Entre outras conquistas, o novo ACT
garante o reajuste de 7,26% e 8% nos
pisos dos ajudantes.
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O Sinergia CUT e Elektro assinaram,
no dia 15 passado, o novo Acordo Coleti-
vo de Trabalho, negociado durante a Cam-
panha Salarial 2011. Além de todas as
conquistas, está valendo a alterações
nos prazos para a adesão ao Programa
Especial de Aposentadoria (Cláusula 45).

O prazo de adesão é de 90 dias a
partir da assinatura do ACT (15/08/2011)
nos seguintes casos:

√ √ √ √ √  Para trabalhadores que já estejam
aposentados pelo INSS e devidamente
munidos da carta de concessão do be-
nefício de aposentadoria comum e/ou
especial, proporcional e/ou integral

√ √ √ √ √ Para aqueles que já solicitaram apo-
sentadoria junto ao INSS, por meio de
processo administrativo ou judicial, e que
ainda não obtiveram o deferimento do
benefício

Já os trabalhadores que, na vigência
do Acordo Coletivo (2015), já possuam
ou venham a obter tempo de serviço mí-
nimo para solicitar sua aposentadoria (ou
seja, homens 35 anos e as mulheres 30
anos), o prazo de inscrição é de até 30
dias a partir da data do agendamento e/
ou do protocolo de solicitação de apo-
sentadoria junto ao INSS.

Elektro: ACT
assinado e prazos

alterados para
adesão ao PEA

Os trabalhadores da FR Engenha-
ria rejeitaram, no último dia 24, a pro-
posta final negociada entre Sinergia
CUT e empresa no dia 12. Isso por-
que, apesar dos avanços no reajuste
dos salários e benefícios, a proposta
apresentada pela empresa para a PLR
ainda necessita de melhorias.

Além de não corrigir o valor do
montante, a FR Engenharia quer mu-
dar as metas e os indicadores e me-
xer na forma de distribuição, permitin-
do a exclusão de trabalhadores na
PLR.

Quanto à proposta econômica, a

FR Engenharia: proposta
de PLR tem problemas

categoria a considerou boa, pois além
de garantir a reposição da inflação pelo
ICV do DIEESE (6,82%), prevê  aumen-
to real  de 1,10%,  totalizando 8%.  Ha-
verá também o remanejamento de pes-
soal, corrigindo os salários em 11%
para a maioria dos trabalhadores.

Nova rodada, já!
O Sindicato informou à  empresa o

resultado das assembleias e nova ro-
dada foi marcada para sexta-feira (26),
após o fechamento desta edição.

Confira os detalhes da negociação
no Portal do Sinergia CUT
(www.sinergiaspcut.org.br).

com a direção do Sistema Eletrobras no
dia 15 passado trouxe avanços e foi apro-
vada por ampla maioria nas localidades
de Furnas da base do Sinergia CUT e tam-
bém pelos trabalhadores das demais em-
presas da holding.

Entre as novas conquistas, estão o
percentual de 1,5% de reajuste em dezem-
bro e em maio e o aumento no talonário
adicionais de tickets de três para quatro.

Taxa Negocial: vale lembrar que, com
a aprovação do Acordo da Pauta Nacio-
nal e da cobrança da Taxa Negocial no
valor de 6,51%, o prazo para apresenta-
ção da carta de oposição ao desconto vai
de 15 a 21 de setembro. As cartas devem
ser protocoladas na sede ou nas
macrorregiões do Sindicato no período
entre 9h e 12h e das 14h às 17h30.

AES Tietê:
Acordo fechado

O Acordo Coletivo
dos trabalhadores da
AES Tietê já está va-
lendo. O documento
foi assinado no dia 22
passado, durante
uma reunião entre
empresa e Sindicato a respeito da PLR
e outras pendências.

Com isso, abriu-se o prazo até a pró-
xima quarta (31) para que os trabalhado-
res entreguem a carta de oposição ao
desconto da taxa negocial. As cartas
devem ser protocoladas na sede ou nas
macrorregiões do Sindicato, no horário
compreendido das 9h às 12h e das 14h
às 17h30.

PLR: novo modelo
Nessa reunião a empresa apresen-

tou uma proposta com três indicadores
que comporão a PLR 2011: Segurança,
Financeira e Operacionais. Sem
aprofundar o assunto, a empresa não
abriu discussão sobre cada ponto. Nova
reunião foi marcada para esta segunda
(29). Acompanhe novas informações pelo
Portal do Sinergia CUT na internet.

Stander
Ocorre nesta quinta (01), em Bariri, a

1ª reunião sobre “Stander” com participa-
ção de três trabalhadores de cada local
de trabalho: Bariri, Ibitinga, Barra Bonita
e Bauru. Essa reunião é uma iniciativa
do Sindicato e da empresa com o objeti-
vo de solucionar as questões sobre as
reclamações dos trabalhadores a respei-
to da dupla função.
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Fantasma da privatização volta
a rondar os brasileiros

Jornal V alor Econômico traz especulações sobre suposta intenção do governo de privatizar as distribuidoras federalizadas

No dia 22 de agosto o Jornal Valor
Econômico publicou uma reportagem
com o título “Governo discute privatização
de federalizadas” em que “fontes anôni-
mas” da Eletrobras, da Aneel e do Minis-
tério de Minas e Energia defenderam a
privatização das distribuidoras de ener-
gia do grupo Eletrobras, especialmente
da região Norte e Nordeste.

A notícia é veiculada justamente quan-
do os trabalhadores energéticos estão
em pleno processo de defesa da renova-
ção criteriosa das concessões do setor
elétrico. Em reunião recente no Rio de
Janeiro, o presidente da holding anunciou
o investimento de cerca de 7 bilhões nos
próximos 5 anos nas distribuidoras. Além
disso, afirmou que na sua gestão não
haveria demissões e muito menos
privatização de empresa.

 No entanto, a  reportagem fala que
os investimentos não surtiram efeito.
Mas, a Federação Nacional dos
Urbanitários (FNU) contextualiza a reali-
dade das empresas distribuidoras do gru-
po Eletrobras: “Ao longo do processo de
desmanche do setor elétrico nos anos
90, essas empresas que na sua maioria
estavam a cargo de gestões estaduais,
foram federalizadas exatamente pelo seu
caráter estratégico, pois na sua maioria
não faziam parte do Sistema Integrado
Nacional e requeriam grandes investimen-
tos para a expansão de suas redes, além
de arcarem com custos altíssimos para
a compra de energia”.

As peculiaridades do Norte e Nordes-
te do Brasil fazem com que o perigo da
privatização dessas empresas seja o de
repetir novamente o quadro observado
praticamente em todas as empresas que
foram privatizadas: queda na qualidade
dos serviços, lucros estratosféricos, tari-
fas abusivas, demissão em massa, forte
terceirização e conseqüentemente au-
mento no número de acidentes fatais de
trabalho.

O  que a reportagem do Valor Econô-
mico não informa é que ao longo dos úl-
timos anos, o Grupo Eletrobras investiu
quantias significativas nas distribuidoras
e conseguiu trazer um pouco de dignida-
de aos seus trabalhadores e consumi-
dores.

Eletrobras

Segundo dados do último balanço da
Eletrobras, a quantidade de energia elé-
trica fornecida aos consumidores finais
de todas as distribuidoras da holding au-
mentou em 11,8%, assim como houve
um crescimento de 5% na base de cli-
entes e de 3% no número de novas liga-
ções.

De uma forma geral, no ano de 2010,
as empresas de distribuição do Sistema
Eletrobras apresentaram redução dos
níveis percentuais de perdas sobre a ener-
gia injetada.

E, em 2011, com os recursos financi-
ados pelo Banco Mundial, já está em cur-
so um projeto  de cunho tecnológico que
propiciará a redução das perdas e contri-
buirá para a blindagem de aproximada-
mente 64% da receita das empresas de
distribuição.

Especulações à parte... e
bom senso sempre

Para a direção do Sinergia CUT o que
está por traz da suposta intenção de
privatização do setor anunciada pela re-
portagem do jornal Valor são os interes-
ses de grupos econômicos que sempre
procuram jogar informações dessa natu-
reza na mídia, para assim desestabilizar
as distribuidoras, trabalhadores e os con-
sumidores.

“Já vimos essa história da privatização
acontecer de fato aqui no estado de SP.
E os ‘benefícios’  anunciados pelo então
governo tucano de SP tiveram efeito con-
trário: aumentos expressivos nas tarifas,
redução de postos de trabalho,
terceirização e precarização das condi-
ções de trabalho além do péssimo servi-
ço prestado à população. Exemplo dis-
so são os constantes apagões e a de-
mora no restabelecimento do serviço
após temporais”, afirma a direção do Sin-
dicato.

“A energia elétrica deve ser conside-
rada um bem social e essencial e não
um produto que se compra em prateleira
de supermercado.  Por isso o Sinergia
CUT é contra a privatização do sistema
Eletrobras, uma vez que as
consequências para a população atendi-
da por tais empresas poderão ser piores
do que as que vivenciam os paulistas”,
conclui.

Nos últimos dias 24 a 26 de
agosto, dirigentes do Sinergia
CUT participaram da 13ª Ple-
nária Estatutária da CUT/SP,
no Centro Cultural Adamastor,
em Guarulhos.

Na cerimônia de abertura,
os presidentes da CUT Nacio-
nal e Estadual, Artur Henrique
e Adi dos Santos Lima, decla-
raram apoio à ideia de que a
sucessão da presidência da
CUT Nacional na próxima ges-
tão deve ser ocupada por um
bancário. Ambos apontaram o nome de Vagner Freitas, Secretário de Administra-
ção e Finanças da CUT, para apreciação de todos os ramos cutistas.

Para Artur, é importante o conjunto da CUT ter unidade neste momento de reno-
vação da Central. E alertou: “Os inimigos não estão aqui dentro. Nossos inimigos
são os patrões, a agenda neoliberal, aqueles que estão do outro lado na luta de
classe que travamos”.

Durante todo o ato de abertura foi reiterada a necessidade de combater a política
neoliberal no estado de São Paulo, instituída a mais de 16 anos pelo governo do
PSDB. “Não podemos permitir que um governo que privatiza, arrocha salários,
abandona o projeto de reforma agrária e vai contra a agenda dos trabalhadores
continue governando um estado tão importante como São Paulo”, defendeu Adi.

“A CUT, lutando por um projeto histórico, rompendo as amarras do corporativismo
e em defesa dos interesses sociais e populares, é fundamental nessa tarefa de
mudar a realidade de São Paulo, colocando o estado no mesmo rumo do Brasil”,
analisou Edinho Silva, Presidente Estadual do PT, ao mencionar que o diálogo
entre a CUT/SP e a bancada estadual do PT está colaborando para a construção
de uma agenda comum em São Paulo.

Representando a Presidência da República, o assessor da Secretaria Geral da
Presidência, José Lopez Feijóo, reafirmou algumas conquistas que o Brasil alcan-
çou nos últimos anos. “Não é pouco o que produzimos neste país em tão pouco
tempo. Além de eleger Lula e a sua sucessora, nós tiramos o equivalente a uma
França da miséria”.

A 13ª Plenária da CUT SP seguiu com exposições, debates e oficinas temáticas.
Mais informações no portal da CUT/SP (www.cutsp.org.br).

CUT entrega pauta de reivindicação para a presidente Dilma
A presidenta Dilma Rousseff concordou com a necessidade de estabelecer

contrapartidas sociais, trabalhistas e ambientais nos contratados firmados entre
empresas privadas e bancos públicos, como Caixa Econômica Federal, Banco do
Brasil e BNDES.

A manifestação de apoio a este e a outros itens da pauta de reivindicação que a
executiva nacional da central entregou à presidenta, ocorreu durante audiência
realizada no dia 17 passado, com os dirigentes da CUT, a primeira central sindical
do País a ser recebida por Dilma.  “Não dá para admitir que empresas que pegam
recursos do BNDES, por exemplo,  registrem altos índices de rotatividade da mão
de obra”, afirmou Artur.

Outro item que a executiva nacional da CUT destacou foi a questão da crise
econômica mundial versus reajustes salariais. Para Artur, não é possível esquecer
que, durante a crise financeira de 2008, o Brasil foi um dos primeiros países do
mundo a voltar a registrar índices de crescimento exatamente porque fortaleceu o
mercado interno. Segundo o presidente da CUT, Dilma disse que irá continuar
investindo em gastos sociais e outras obras para que o Brasil caminhe rumo ao
desenvolvimento econômico e social.

Margaridas somos todos nós
Nos últimos dias 16 e 17 de agosto, mais de 100 mil trabalhadoras do Norte ao

Sul do país, do campo e da florestra realizaram a maior manifestação de mulheres
da América Latina e ocuparam as ruas de Brasília para cobrar do Executivo e do
Legislativo resposta à pauta das trabalhadoras. “Melhor morrer de luta do que mor-
rer de fome, Margarida, Margarida, esse é seu nome”, dizia uma das músicas que
cantavam. E elas vieram em peso.

Na Marcha das Margaridas 2011 as trabalhadoras defenderam um modelo de
desenvolvimento sustentável com justiça, autonomia, igualdade e liberdade.

Após a caminhada até a Esplanada dos Ministérios, as trabalhadoras se reuni-
ram no Parque da Cidade  e acompanharam a cerimônia que contou com ministros,
lideranças sindicais e a presidenta Dilma Rousseff. Ela apresentou aos agricultores
um caderno com respostas às reivindicações da Marcha já encaminhado à secre-
tária de Meio Ambiente da CUT e coordenadora geral da Marcha das Margaridas,
Carmen Foro.

13ª Plenária da CUT:
liberdade e autonomia por

uma nova estrutura sindical
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Vagner Freitas, Artur Henrique e Adi dos Santos

Enquanto isso...


