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Os trabalhadores da ativa
na CPFL Piratininga elegeram
novos representantes para o
Comitê Gestor de Investimento
e Previdência da empresa, no
último dia 22. Eleita com
97,55% dos votos (558 sufrá-
gios), a chapa única é composta

Conselho Gestor da CPFL
Piratininga tem novos representantes

por Antonio Cezar Monho
(titular) e por Walter de Abreu
Peres (suplente), que também
faz parte do Conselho Fiscal do
Sintius. Os  eleitos atuarão como
representantes dos empregados
ativos no referido comitê du-
rante a gestão 2010/2013.

CPFL E
ISACTEEP

08 de abril
quinta-feira

Horário: 17h30
Local: Sede do Sintius

CONFIRA AS DATAS DAS ASSEMBLEIAS PARA
APROVAÇÃO DAS PAUTA DE REIVINDICAÇÕES

SÃO VICENTE

06 de abril
terça-feira

Horário: 7h30
Local: Sede da empresa

PRAIA GRANDE

08 de abril
quinta-feira

Horário: 7h30
Local: Sede da empresa

START

Novo prazo para
renovar apólice

de seguro de vida

A Diretoria do Sindicato
dos Urbanitários promoveu da
segunda quinzena de março ao
início deste mês as reuniões
setoriais nas três empresas
energéticas de nossa base: CPFL
Piratininga, ISACteep e Start
Engenharia.

Durante esses encontros,
os diretores coletaram sugestões
de trabalhadores de itens que
possam ser inseridos nas pautas
de reivindicações. Também
aproveitaram esse momento
para discutir com a categoria a
conjuntura para a próxima
campanha salarial.

No ano passado, muitas
empresas alegaram que a crise
econômica, que abalou o mundo
a partir do último trimestre de
2008, afetou os negócios. No
entanto, esse panorama não
atrapalhou em nada as empre-
sas de energia elétrica.

Por exemplo, o grupo CPFL
Energia fechou o ano passado
com um lucro líquido de R$ 1,2
bilhão, sendo R$ 425 milhões
somente no quarto trimestre do
ano passado. Os números foram
divulgados no dia 2 de março
pela empresa.

Outra companhia que apre-
sentou bons resultados em 2009

foi a ISACteep, que obteve lu-
cro líquido de R$ 828 milhões,
valor pouco superior ao regis-
trado em 2008 (R$ 827,1 milhões).

Chegou a hora dos traba-
lhadores das empresas ener-
géticas comparecerem nas as-
sembleias desta semana para a
aprovação das pautas de rei-
vindicações (ver data e local das

reuniões abaixo).
Uma das principais exigên-

cias da categoria é o aumento
real dos salários, porque têm
reflexos na folha de pagamento
e na PLR. O debate sobre a
política de emprego, melhorias
nas cláusulas sociais e nas
condições de saúde e segurança
também é fundamental.

Categoria deve demonstrar união para fortalecer a luta por melhor qualidade de vida e trabalho

A Fundação CESP es-
tendeu até 30 de abril o prazo
para quem ainda não devol-
veu o termo de adesão para
alteração das apólices do
Seguro de Vida em Grupo I
e II. As novas taxas, nesse
caso, passarão a vigorar a
partir de 1º de maio. A de-
cisão foi tomada, pois o
número mínimo necessário
para a alteração da apólice (¾
de segurados) ainda não foi
atingido. Se a meta não for al-
cançada, o seguro será encer-
rado. Quem não recebeu o
termo deve enviar e-mail
para: informativo.urbanitario
@gmail.com.

Arquivo/Fausto Simões Jr.

A próxima reunião do Conselho de Requalificação Profissio-
nal da CPFL Piratininga será no dia 16. Há um trabalho sendo
realizado no órgão para ser discutido, em reunião extraordinária
ainda este mês, todo o regulamento do programa. Se tiver a altera-
ção de algum item que esteja ligado ao ACT, os sindicatos podem
incluir essas mudanças na próxima pauta de reivindicações.

O montante do programa em 2010 teve reajuste de 1,029%
em comparação ao ano passado, ou seja, é praticamente o mesmo
de 2009. As inscrições na iniciativa estão abertas sempre dos dias
1º a 10 de cada mês. Não há fila de espera para receber o benefício.

Requalificação profissional
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Editorial

Diretor da CPFL tira
dúvidas da categoria

Terceirização mata mais,
aponta pesquisa do Dieese

Sandro Thadeu

O Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE), depois de
um ano de discussão com as
centrais sindicais, apresentou
à Casa Civil da Presidência da
República – com pedido de
urgência do ministro Carlos
Lupi – projeto regulamentando
os contratos de terceirização.
O projeto de lei (PL) está em
análise pela Casa Civil e poste-
riormente será enviado ao
Congresso Nacional.

No PL, está prevista a
responsabilidade solidária que
obriga a empresa tomadora de
serviços a ser solidariamente
responsável pelas obrigações
trabalhistas e previdenciárias,
inclusive no caso de falência
da prestadora de serviços.

A proibição da tercei-
rização das atividades-fim, a
prestação de contas mensal do
pagamento do recolhimento
do FGTS e das contribuições
previdenciárias à empresa
contratante, além da previsão
de igualdade de direitos entre
os empregados da empresa e
os terceirizados, são os pontos
principais dessa legislação
elaborada pelo MTE.

O acerto dessas propostas
do ministério e das centrais
sindicais foi reforçado pelo
estudo elaborado pelo Dieese
(Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Só-
cioeconômicos). O levan-
tamento aponta que mais da
metade da força de trabalho do
setor elétrico do País é ter-
ceirizada, sendo que a morte
no trabalho aos terceirizados
chega a ser quatro vezes e meia
maior do que para os tra-
balhadores próprios.

Entre as conclusões do
estudo, destacam-se o nível de
terceirização do setor elétrico,
na casa dos 58,3% da força de
trabalho. O resultado obtido
com a apuração das taxas de

mortalidade por acidente de
trabalho ficou em 47,5% para
os terceirizados contra 14,8%
para os trabalhadores do qua-
dro próprio das empresas. Isso
mostra que as taxas substanci-
almente são mais elevadas en-
tre os terceirizados do que as a-
puradas para o segmento pró-
prio. O resultado permite con-
cluir que existe mais risco de
morte associado ao segmento
terceirizado da força de trabalho.

O Sintius representa os
trabalhadores do setor elétrico
na Baixada Santista: funcio-
nários da Isacteep, da CPFL
Piratininga e da Start, empresa
que presta serviços de corte,
religação e manutenção de re-
de à CPFL e que tem sido tes-
temunha do crescimento do
trabalho terceirizado na região.

Um exemplo desse qua-
dro apresentado pelo Dieese  é
a dimensão do pessoal de toda
CPFL na região. A companhia
está com cerca de 300 funcio-
nários. Em torno de 180 traba-
lham na Start. Mesmo não
considerando os outros pres-
tadores de serviços da CPFL,
os números demonstram o sig-
nificativo crescimento do traba-
lho terceirizado no setor elétrico.

Nosso Sindicato tem sido
protagonista, mais do que
testemunha, na luta contra a
precarização das relações de
trabalho nos setores de sanea-
mento e elétrico, fato com-
provado por várias ações impe-
tradas por nossa entidade con-
tra os contratos de terceiriza-
ção, realizados entre as con-
tratantes e contratadas. O
objetivo desses contratos é
otimizar a redução dos seus
custos, principalmente os
trabalhistas, em detrimento das
condições de vida e trabalho
dos terceirizados.
Marquito Duarte, presidente do Sin-
tius e coordenador regional da UGT

Começamos a discutir os
parâmetros da PLR 2010 em
março. Estamos destacando a
necessidade da alteração para
participação nos resultados.

Sobre a PLR 2009, atin-
gimos as metas acordadas. A ca-
tegoria já recebeu os valores refe-
rentes que foram pré-estabe-
lecidos no termo aditivo. As me-
tas não alcançadas foram abona-
das por terem sofrido influência
de fatores alheios ao com-
prometimento dos funcionários.

Durante as reuniões para
debater o novo ACT, foram e-
lencados vários problemas. Na
maioria das vezes, essas situa-
ções têm acontecido, devido à
redução de quadros. As so-
luções, aparentemente, vão sur-
gindo após a mediação da GRT.

O Sindicato dos Urbani-
tários conquistou 7% de reajuste
salarial, sendo 3% de aumento
real, aos trabalhadores da Coo-
perativa de Energização e
Desenvolvimento Rural do Vale
do Itariri. O novo Acordo

Negociações da
PLR 2010

Trabalhadores conseguem
7% de reajuste salarial

ISACteep Cooperativa de Itariri

O diretor de Operações do
Grupo CPFL Energia, Antônio
Carlos Cyrino, esteve na sede do
nosso Sindicato, no dia 1º de
abril, a convite da Diretoria, para
conversar sobre os problemas no
setor de atendimento ao público
e na área operacional, principal-
mente os serviços de emergência.

Cyrino citou um breve
histórico da empresa na Baixada
Santista, bem como dos in-
vestimentos realizados em
novas unidades desde quando
assumiu o serviço.

Ele ressaltou que a Pirati-
ninga  se destaca como a melhor
distribuidora de energia do Brasil
e que a Baixada possui os
melhores índices de produ-
tividade, não só no ranking do
Grupo CPFL, mas entre as
demais empresas do setor.

O presidente Marquito
Duarte e a Diretoria cobraram

de Cyrino a ampliação dos
postos de trabalhos na região, a
transparência e o respeito por
parte do setor de Recursos
Humanos, que tem negligen-
ciado a relação com o Sindicato
quanto à informação e à solução
de demandas.

Cyrino afirmou que  o CO
não será extinto e que o quadro

de trabalhadores do setor será
mantido, devido à importância
desses profissionais na região.

Marquito finalizou a reu-
nião destacando que essa
aproximação com a direção da
empresa é fundamental para
abrir um canal de diálogo direto
e rápido para solucionar os pro-
blemas apontados pela categoria.

Sintius cobrou de Cyrino a ampliação dos postos de trabalho

Sandro Thadeu

Coletivo de Trabalho foi assi-
nado no mês passado.

A categoria também terá
aumento de 7% em todos os
adicionais e benefícios. A gra-
tificação de férias passará de R$
250,00 para R$ 300,00.

Últimas da Water Port, Start e ISACteep
Water Port - Em março, estivemos reunidos com a direção da
empresa. Foi destacada a necessidade de revelar aos funcionários
o vínculo dos adicionais de insalubridade e periculosidade. A
empresa estará estudando a possibilidade de encaminhar a
documentação comprobatória ao Sintius. Vamos aguardar.
Start - Durante as setoriais, os trabalhadores reclamaram dos
valores pagos pelas horas extras e pela produção. Estamos
cobrando da empresa a solução para estes assuntos.
ISACteep - A categoria deu um belo exemplo de cidadania
ao doar 201 ovos de Páscoa a crianças portadoras do vírus
HIV e/ou filhos de pais portadores do vírus cadastrados na
ONG Grupo Hipupiara Integração e Vida, de São Vicente.
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Saneamento e Meio Ambiente V. do Ribeira
Registro lança
Conferência

de Saneamento

Ações do Sindicato em Brasília

A pauta foi entregue à direção da Sabesp no último dia 16

Sabesp e Cetesb recebem pauta
de reivindicações da categoria

Divulgação

Nas últimas três semanas de
março, o presidente do Sintius,
Marquito Duarte, esteve três
vezes em Brasília (DF). Ele e
outros representantes do Fórum
de Entidades tiveram duas
reuniões na Superintendência
Nacional de Previdência Com-
plementar (Previc), do Ministério
da Previdência Social. O obje-
tivo foi levar ao órgão a preo-
cupação da categoria sobre o
déficit atuarial da Sabesprev, que
está em R$ 582 milhões.

Nas duas oportunidades, o
Sintius abordou questões como:
o aporte do serviço passado –
que para as entidades ainda não
está claro –, a ausência de
paridade entre os participantes e
a Sabesp, a falta de informações
e a ausência de negociações,
situações que demonstram a
negligência com que a empresa
tratou o assunto.

A reivindicação do Fórum
das Entidades é que o plano não
seja aprovado antes de uma

ampla negociação com a Sabesp
e o Governo do Estado, fato que
ainda não ocorreu.

TAC dos Aposentados
No último dia 25, Marquito

e o advogado do Sintius Luiz
Sérgio Trindade tiveram au-
diência, em Brasília (DF), com a
ministra do STF (Supremo
Tribunal Federal) Ellen Gracie
para tratar do TAC dos Apo-
sentados. O nosso sindicato
solicitou a revisão do processo

que permitiu a demissão dos
companheiros na Sabesp.

No entendimento do Sin-
tius, a ministra, ao suspender a
liminar, tomou essa decisão, por-
que acredita que os aposentados
podem ser desligados a qualquer
momento da empresa para que
não haja privilégios ou dis-
criminação entre os próprios tra-
balhadores.

A ministra não derrubou a
liminar por causa do argumento
utilizado do Ministério Público

do Estado que moveu o TAC.
Conforme o STF, o artigo da CLT
em que se baseia o TAC (artigo
453, parágrafos 1 e 2) é incons-
titucional. Marquito mostrou que
a Sabesp se utilizou desse en-
tendimento da ministra para
demitir cerca de 2 mil funcio-
nários num período de 2 anos.

O Sindicato esteve ainda
com o assessor de gabinete do
ministro do STF Joaquim Bar-
bosa, que está analisando pro-
cesso idêntico ao da Sabesp.
Assim, o Sintius cumpre mais
uma etapa na luta por justiça ao
trabalhador da Sabesp.

A prefeitura de Registro
iniciou os trabalhos para a reali-
zação da Conferência Munici-
pal de Saneamento. A abertura
dos trabalhos ocorreu no último
dia 19, no auditório do KKKK,
e reuniu mais de 300 pessoas.

O presidente do Sintius,
Marquito Duarte, foi um dos
convidados pela prefeita Sandra
Kennedy (PT) a participar da
mesa que iniciou os trabalhos.
Durante a solenidade, houve
debate sobre a lei federal
11.445/2007 (Marco Regulató-
rio do Saneamento Ambiental).

Marquito explicou que um
dos principais avanços da lei é
que a fiscalização, a regulação e
o planejamento do setor serão
dos municípios. Antes, a conces-
sionária assumia todas as funções
sem um controle social mais forte.

Por esse motivo, destacou
a importância da população
participar das pré-conferências
nos bairros urbanos e rurais, bem
como nos setores de educação
e saúde. Elas serão realizadas de
março até maio.

As sugestões serão colhidas
e analisadas por delegados
durante a Conferência Muni-
cipal de Saneamento nos dias
14 e 15 de maio, quando será
aprovado o documento a ser
encaminhado à Câmara Mu-
nicipal para votação.

O Sindicato não concorda
com a iniciativa da Secretaria de
Meio Ambiente do Estado em
incentivar a capacitação de
técnicos das prefeituras para a
realização do processo de licen-
ciamento ambiental. Neste mês,
30 servidores de São Vicente
participarão dessa capacitação
oferecida pela Cetesb.

Ao final do curso, eles terão
autonomia de licenciar os empre-
endimentos que podem causar
impactos ambientais na Cidade.
O mesmo acontecerá em Bertioga.

Na nossa visão, a incum-
bência de fiscalizar deve ser da
Cetesb. Esse tipo de atitude,

Os trabalhadores da Sa-
besp e da Cetesb aprovaram por
unanimidade, em assembleias,
a pauta de reivindicações des-
tinada às empresas para iniciar
as negociações do novo Acordo
Coletivo de Trabalho (ACT).

Os associados do Sintius na
Sabesp deram o sim no último
dia 11, quando foram realizadas
as reuniões na sede, em Santos,
e na subsede, em Registro.

A pauta foi elaborada em
conjunto com os demais sin-
dicatos co-irmãos e entregue à
Sabesp no último dia 16.

As principais reivindicações
são: garantia de emprego de
100%, aumento real, reposição

de perdas salariais, PLR de duas
folhas de pagamento cheia (com

benefícios), fim do salário
regional, melhoria do plano de
cargos e salários, além de maior
subsídio ao vale-refeição

Cetesb

As assembleias da Cetesb
foram realizadas nas agências
ambientais de Santos (dia 11 de
março) e de Cubatão (12). Uma
das principais preocupações da
categoria é a falta de pessoal.

Por esse motivo, o Sintius
pede à empresa 100% de ga-
rantia de emprego, aumento re-
al, reposição das perdas salariais,
além de aprimoramento do
plano de cargos e salários.

Licenciamento ambiental nos municípios

Após vitória da categoria no
TRT, em dezembro, para receber
a diferença da PLR 2008, o TRT
publicou, no último dia 11, prazo
de 8 dias para a Sabesp recorrer
da sentença. A empresa não só
recorreu junto ao TRT, como
também pediu Efeito Suspen-
sivo da ação junto ao TST, em
Braília (DF). O pedido foi
distribuído em 30 de março, ao
Ministro Presidente do TST,
Milton de Moura França. O
Sintius aguarda a decisão do
TST sobre a aceitação ou não do
pedido da Sabesp.

sob a justificativa da companhia
focar ações nos problemas
ambientais mais significativos
de âmbito regional ou estadual,
não nos convence.

Essa diretriz somente
enfraquece a atuação da em-

presa. O Sintius não concorda
com a transferência de respon-
sabilidade da Cetesb aos muni-
cípios. Porém, o Sintius é fa-
vorável que as prefeituras façam
a fiscalização, ampliando o
controle social do meio ambiente.

PLR 2008: Sabesp
pede Efeito
Suspensivo

Falta de pessoal é uma das principais reclamações da categoria

Sandro Thadeu
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Sintius apoia chapa “Oposição
Consciente” nas eleições da AAFC

Inscrições abertas
para a 6ª Festa Tropical

Venha se divertir conosco na 6ª Festa Tropical, que será
realizada de 25 a 29 de novembro, na Colônia de Férias, em
Caraguatuba.  Os valores por pessoa são: R$ 240,00 (de 3 a 6
anos), R$ 280,00 (de 7 a 11 anos) e R$ 320,00 (a partir de 12
anos). Crianças de 0 a 2 anos estão isentas.

Estão inclusos no pacote: hospedagem, pensão completa,
transporte, frutas, frios e bebidas da festa, além da gorjeta do
motorista.

A vaga apenas é reservada somente com o pagamento.
Mais informações no site www.sintius.org.br.

Inscrições com Suely, na SAAP (Sintius) - Segunda e
quarta-feira, das 14h às 17h30 - Fone: 3226-3200, ramal 3205
ou Papinha, na AAFC-Santos - Quarta-feira, das 9 às 12h e
das 14 às 17h - Rua Joaquim Távora, 282. Fone: 8116-4584

Os associados da As-
sociação dos Aposentados da
Fundação CESP (AAFC) irão
às urnas este mês para definir
a nova direção da entidade.
Duas chapas participam da
eleição.

O Sintius apoia a Opo-
sição Consciente, grupo do
qual três representantes do
nosso sindicato fazem parte
do Conselho Deliberativo:
Marcos Gonçalves e Eugênio
Félix (titulares) e Carlos
Silvio da Silva Fernandes, o
Sivoca (suplente).

A chapa é encabeçada
pelo ex-presidente do Dieese,
do Sindicato dos Eletri-
citários e da Federação dos
Trabalhadores na Indústria
Urbanitária do Estado de São
Paulo (Ftiusp), Hugo Perez.
Benedita Beatriz Volpi, a Bia,
será a vice-presidente.

O lançamento da can-
didatura da chapa ocorreu no
último dia 23, no auditório da
Associação Paulista de Im-
prensa, na capital paulista,
onde foram apresentados os
representantes que concor-
rerão ao pleito. No mesmo dia,
foi apresentado o plano de
ação e os membros que fazem
parte desse grupo que dis-
putará o pleito este mês.

O presidente do Sintius,
Marquito Duarte, esteve na
solenidade e ressaltou a im-
portância desse movimento
legítimo em defesa da AAFC.

Propostas

As principais propostas
da Oposição Consciente são
defender igualmente os di-
reitos dos assistidos e dos
complementados, diminuir
custos e ampliar o aten-

dimento do plano de saúde
dos assistidos.

Além disso, a chapa pre-
tende desistir das ações ajui-
zadas pela AAFC, que sus-

pendeu a eleição dos aposen-
tados que recebem suplemen-
tação da Fundação CESP para
vagas nos conselhos Delibera-
tivo e Fiscal da entidade. A

Bárbara Pinheiro/Divulgação

Novos sócios - Março/2010
Antonio Eugenio de Sase Silva - Aposentado/Sabesp

Carlos Alberto de Oliveira - Aposentado/Sabesp
Carlos Alberto dos Santos - Aposentado/Sabesp

Carlos Dias da Silva - Aposentado/Sabesp
Daisy Mary Jacques - Aposentada/Sabesp

Elizeu Muniz - Aposentado/Sabesp
Gilmar Domingos de Olveira - Aposentado/Sabesp

Iranildo Farias da Silva - Ativa/Sabesp
Jair Soares da Silva - Aposentado/Sabesp
Jorge José Cristiano - Aposentado/Sabesp

José Diógenes Feitosa - Aposentado/Sabesp
José Cunha dos Santos Filho - Ativa/Sabesp

Manoel Aparecido dos Santos - Ativa/Sabesp
Manoel Bernardo da Silva - Aposentado/Sabesp

Marcelo Alcântara - Ativa/Sabesp
Marilena Penha Gaeta - Aposentada/Eletropaulo

Oriosvaldo Francisco de Oliveira - Aposentado/Sabesp
Orlando Miguel dos Santos - Aposentado/Sabesp

Osmair Pinheiro Luz - Aposentado/Sabesp
Osmar Pedro da Silva - Aposentado/Sabesp

Paulo Américo Bergamo - Ativa/Sabesp
Pedro José dos Santos - Aposentado/Sabesp

Severino Inácio do Carmo - Aposentado/Sabesp
Valdomiro Eduardo de Oliveira - Aposentado/Sabesp

Vera Lúcia Fragoso Silvestre - Aposentada/CPFL

O presidente Marquito participou do lançamento oficial da candidatura da chapa

Sintius firma convênio com Telehelp
O Sintius acaba de firmar um convênio com a TeleHelp, empresa que presta serviços
especializados de teleassistência (tele care). Trata-se de um aparelho instalado na residên-
cia do cliente. Com um toque, a pessoa pede ajuda no caso de uma emergência. O serviço
oferece um botão de emergência pessoal, que pode ser utilizado como colar ou pulseira.
Se precisar de ajuda, basta apertar um botão para avisar a central de atendimento 24
horas. O nosso associado está isento do valor de instalação do produto e ainda terá outros
benefícios. Mais informações no site www.telehelp.com.br ou pelo telefone 3281-0100.

Falecimentos
Ronaldo Amaro - Aposentado/CPFL

Paulo José de Moura - Aposentado/Eletropaulo
Ramiro Alves - Aposentado/Eletropaulo

Arletti Gomes Francini - Pensionista/Sabesp

Morre Silvio Leon, ex-
presidente do Sintius

O ex-presidente do Sintius,
Silvio Leon, morreu no dia 2 de
abril. Ele esteve à frente da
entidade de novembro de 2000
a setembro de 2001. Sempre
participou das atividades do
Sindicato, inclusive foi delegado
no 7º Congresso dos Urbanitá-
rios, realizado no ano passado.

entidade está sendo condenada
a realizar pagamentos a um
grupo de aposentados bene-
ficiários da lei estadual 4.819,
de 1958.

Arquivo


