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Sindicatos definem ações
para negociação dos ACTs
A Diretoria do Sindicato dos 

Urbanitários de Santos e Região 
(Sintius) promoveu uma reunião 
na última segunda-feira, dia 13, 
na sede da entidade, para discutir 
uma estratégia conjunta com 
outros sindicatos de trabalhadores 
para as negociações dos Acordos 
Coletivos de Trabalho (ACTs) das 
empresas energéticas.

O encontro contou com 
a presença dos presidentes e 
diretores da maioria dos sindicatos 
de trabalhadores da área de 
energia do estado de São Paulo. As 
entidades  estão, neste momento, 
em uma difícil negociação com as 
empresas do grupo CPFL Energia 
e da Cteep.

Os sindicatos estão unidos 
na luta para a manutenção 
das conquistas obtidas pelos 
trabalhadores ao longo dos últimos 
anos e avançar nas negociações 
para que a categoria possa ser 
beneficiada, mesmo diante da 
choradeira das empresas.

Apesar dos bons resultados 
operacionais e financeiros obtidos 
nos últimos anos, as empresas 
de energia não estão dispostas 
a abrir mão do lucro para 
beneficiar e valorizar dignamente 

o trabalhador, o maior patrimônio 
das companhias. Não aceitaremos 
apenas migalhas. 

Essa união de forças das 
instituições é fundamental para 
os eletricitários conseguirem 
melhorias nas rodadas de 
negociação da campanha salarial 
deste ano.

Isso é importante para 
demonstrar força ao deflagrar 
mobilizações e greves conjuntas, 
se for necessário diante da 
continuidade da intransigência das 
empresas em não avançarem no 
diálogo com os sindicatos.

Thabata Guerreiro

Estratégias conjuntas de mobilização foram estabelecidas na reunião
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• Reajuste salarial de 7,46% para salários de 
até R$ 6,5 mil, sendo 5,5% para salários 
entre R$ 6,5 mil a R$ 10 mil e de 2% para 
quem ganha acima de R$ 10 mil

• Correção de 7,46% nos benefícios

• Manutenção do valor de R$ 600 mil para o 
pagamento de bolsas de estudo

CTEEP

CPFL PIRATININGA

NÃO!

NÃO!

• Reajuste salarial de 6%, em junho, e 1% a mais 
em janeiro do próximo ano, utilizando o mesmo 
índice para corrigir os demais benefícios

• Elevação da cláusula de rotatividade de 
pessoal de 2,5% para 10%

• Redução do quadro mínimo de trabalhadores 
de 1.070 para 856

• Redução da complementação de salários para 
funcionários afastados por auxílio-doença ou 
acidente do trabalho de 24 meses para 12 meses


