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Saneamento

Central (Sabesp)
EPC (Sabesp)

Almoxarifado/Torre/Rede (Sabesp)
São Vicente (Sabesp)

ETA (Sabesp)
Guarujá/Vicente de Carvalho (Sabesp)

Bertioga (Sabesp)
Praia Grande (Sabesp)

Itanhaém (Sabesp)
Itariri, P. Toledo, Juquiá e Miracatu (Sabesp)

Registro e Sete Barras (Sabesp)
Jacupiranga, Cajati, Eldorado, Barra do

Turvo e Iporanga (Sabesp)
Iguape, I. Comprida, P. Açu e Cananeia (Sabesp)

Cetesb (Santos e Cubatão)
Water Port

Energia

Cooperativa de Itariri
ISACteep

Star (São Vicente)
EA Santos (CPFL)

Operação/Manutenção - Jabaquara (CPFL)
Praça (CPFL)

PMO Cubatão (CPFL)
Cubatão, agência e seção (CPFL)

Vicente de Carvalho, agência e seção (CPFL)

Inscritos

Marcos Augusto Campina
Alvanir Fernandes

Celso Manoel dos Santos
Ailson Pedro de Melo

Cláudio Luiz O. dos Santos
Joaquim Leite Santana Filho

José Carlos de Jesus
Cláudio Souza Campos

Ederaldo Pavani
José Marques G. da Silva

Genésio de Carvalho
João Coutinho da Silva Filho

Pablo Rogério Alves
Mauro Evangelista Corrêa

Yurgis Kairys
Reinaldo de Almeida Marques

Adriano de Almeida Dantas
Maria Teresa Riguini

Wagner José dos Santos Jr.

Inscritos

Djenal Camargo da Silva
Márcio Roberto da Costa

Ilson de Moura A. Jr.
Sérgio Peres Alvares Neto

Alexandre Vieira Dantas
Roberto Prieto

Edemir Ribeiro Antunes
Jonias Moreira Reis Jr.

Carlos da Silva
Francimário F. da Silva

Confira abaixo a relação dos candidatos:A Diretor ia  do Sin-
dicato dos Urbanitár ios
realiza nos próximos dias
27, 28 e 29 de janeiro a
eleição para representante
sindical . Todos os asso-
ciados com mais de seis
meses de filiação podem
comparecer ao pleito e es-
colher o candidato de sua
preferência.

No total, serão esco-
lhidos pelos associados 24
novos delegados sindicais.
Em alguns locais, a disputa
será acirrada, pois há três
candidatos para somente
uma vaga.  A posse dos
eleitos será realizada no dia
4 de fevereiro. O mandato
começa no próximo mês e
termina em janeiro de 2012.

Funções
Conforme o Estatuto do

Sindicato, o delegado sindical
possui funções importantes,
como representar o Sintius no
local de trabalho e levantar os
problemas e reivindicações dos
associados, solucionando-os.
Caso não consiga, a situação
deverá ser encaminhada para a
Diretoria.

Outras funções previstas
são: fazer sindicalizações,
distribuir o material oficial da
entidade, propor medidas à
Diretoria que visem a evolução
da consciência e organização
sindical da categoria e compa-
recer às reuniões convocadas
pela Diretoria Executiva e/ou
pela Secretaria de Organização.

A figura do representante
sindical foi criada pelo ex-
presidente do Sintius, Per-
cival de Abreu Filho. Na
época, a função era chamada
de delegado sindical.
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Sabesp

O PPR (Programa de Par-
ticipação nos Resultados) 2010
da Water Port foi aprovado por
unanimidade pela categoria. As
discussões sobre o tema foram
encerradas, após a 3ª rodada de
negociação. A empresa termi-
nou a proposta reconsiderando
apenas alguns itens das metas.

Ficou ainda mantido o
compromisso de apresentação
mensal dos índices aos trabalha-
dores e o estudo da possi-
bilidade de divulgar perio-
dicamente a avaliação indivi-
dual de performance.

Sabesp

Trabalhador morre no Central
durante reforma do telhado

Categoria
aprova

PPR 2010

Sintius pede à Gerência do
Trabalho mesa de conciliação

Durante o segundo se-
mestre do ano passado, o
Sindicato dos Urbanitários
recebeu diversas denúncias de
irregularidades nas unidades de
São Vicente e de Praia Grande
da Start Engenharia, durante
as reuniões setoriais com os
trabalhadores.

O Sintius tentou de vá-
rias formas a solução das
situações por meio de con-
tatos com representantes da
empresa. No entanto, não
houve avanços. Devido à falta
de interesse da empregadora
em resolver os problemas que

aflingem a categoria, o Sintius
resolveu dar um “START”,
ou seja, buscar outras formas
de resolver a questão.

Uma delas foi solicitar à
Gerência Regional do Tra-
balho e Emprego de Santos
(GRTE) a convocação de
mesa de conciliação. Diante
dos poucos compromissos fir-
mados entre a Start e o nosso
sindicato terem sido aten-
didos até o momento, não
estão descartadas novas gre-
ves, como a que ocorreu no
final de novembro do ano
passado.

Water Port Start
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O Sr. Daniel Veridiano dos
Santos morreu, na tarde do dia
12 de dezembro, durante o
serviço de manutenção do
telhado do Escritório Central. O
Sindicato lamenta a perda desse
trabalhador e presta solida-
riedade aos familiares.

A vítima foi acompanhada
pela Comunicação e a Segurança
Empresarial da Sabesp, que
chamaram o resgate e o acom-
panharam até o Pronto-Socorro
Central. No entanto, ela não
resistiu. O óbito foi registrado
no 1º Distrito Policial de Santos.

O acidente está sendo
investigado pelos técnicos de
segurança do trabalho da Sa-
besp. O Sintius acompanhará
de perto essa investigação,
porque a vida de um trabalhador
é o bem mais valioso dentro de
uma empresa.

A ocorrência também foi
notificada à Gerência Regional
do Trabalho e Emprego. Que-
remos chamar a atenção dos
companheiros que foram eleitos

para as Comissões Internas de
Prevenção de Acidentes (CI-
PAs) para 2010. Também é
atribuição e competência das
CIPAs fiscalizar as condições de

trabalho das  prestadoras de
serviço (empreiteiras), inclusive
verificando os contratos rea-
lizados entre essas empresas e a
contratante (Sabesp).

Este local foi onde ocorreu o acidente, no dia 12 de dezembro

O resultado do julgamento
da ação contra a Sabesp pelo
pagamento total da PLR 2008
foi favorável aos trabalhadores,
conforme o acórdão publicado
pela Justiça no último dia 18
de dezembro.

No entanto, devido ao
recesso forense (de 19 de
dezembro a 6 de janeiro), o
prazo de 10 dias para o pa-
gamento fixado no acórdão,
bem como o do recurso por

parte da empresa começaram
a correr a partir de 7 de
janeiro.

Dessa forma, temos que
aguardar o término do prazo
para saber se a empresa re-
correrá ou não da decisão.

O Sindicato está acom-
panhando o andamento do
processo e comunicará a
categoria por meio de boletim
extraordinário ou pelo site
www.sintius.org.br

O juiz da 43ª Vara do
Trabalho de São Paulo de-
verá homologar nos pró-
ximos dias o laudo pericial
referente ao processo de
insalubridade 2189, do ano
de 1989.

Com a homologação,
será expedido o álvara que
possibilitará o pagamento
do restante devido aos tra-
balhadores da Sabesp, que

já receberam as duas pri-
meiras parcelas.

Conforme informações
obtidas junto ao sindicato de
São Paulo, a Sabesp já de-
positou em juízo todas as
parcelas restantes.

O Sintaema, respon-
sável pelos pagamentos,
deverá realizá-los da mesma
forma utilizada anterior-
mente.

Diferença da PLR 2008:
Sentença é favorável à categoria

Resultado da audiência sobre
o processo de insalubridade

Atuação

O Conselho Sindical Re-
gional (CSR) da Baixada San-
tista e Vale do Ribeira realizou
a última plenária de 2009 para
escolher o Grupo de Trabalho
(GT), que coordenará os tra-
balhos este ano.A definição dos
nomes ocorreu em 9 de de-
zembro, no auditório do Sintius.

A central sindical UGT, da
qual o Sindicato é filiada, será
representada novamente pelo
nosso diretor de Previdência,
Saúde e Segurança do Trabalho,
Carlos Alberto de Oliveira
Cardoso, o Platini.

O coordenador do GT será
Antônio Victor da Silva,  da CUT
do Vale do Ribeira. A principal
missão do novo GT será, em
2010, a institucionalização do
Conselho Sindical, que atua na
Baixada e Vale do Ribeira há seis
anos, contribuindo para o forta-
lecimento do movimento sin-
dical em ambas regiões.

Sintius representa
UGT no Conselho
Sindical Regional

Sandro Thadeu

ISACteep
13º Salário é

antecipado, segundo
previsto no ACT
Os trabalhadores da ISA-

Cteep receberam a primeira
parcela do 13º salário de 2010,
no último dia 15 de janeiro, para
todos os funcionários admitidos
até dezembro do ano passado.
A antecipação do benefício é
uma conquista do Sindicato e
está prevista no parágrafo
segundo da Cláusula 20 do
ACT 2009/2011.

O pagamento da antecipa-
ção da primeira parcela do 13º
salário de 2010 para aqueles que
foram admitidos entre 1º e 20
de janeiro será feito no dia 28
(pagamento mensal).

Os afastados por doença
não receberam o referido adian-
tamento.No retorno do afas-
tamento, deverão consultar a
Coordenação de Folha de Pa-
gamento, no 12º andar do
edifício sede Celebration para
obter mais informações sobre o
procedimento a ser adotado.
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CPFL Piratininga

Demora no atendimento ao público e
falta de funcionários motivam ato em SV

Diretores da CPFL dizem
que vão resolver os problemas

O Sintius organizou mani-
festação em frente à agência da
CPFL Piratininga, em São
Vicente, na tarde do último dia
7. O motivo do protesto é o
número reduzido de funcio-
nários para atender ao público e
a longa fila de espera. Em
dezembro, um cidadão enviou
carta para um jornal da região,
após ter sido obrigado a ficar na
fila do local por duas horas.

O problema se repete dia-
riamente nas outras unidades de
Santos, Cubatão, Praia Grande
e Vicente de Carvalho. Há
aproximadamente quatro anos,
o Sindicato reivindica a empresa
a contratação de novos aten-
dentes, mas nada foi feito até o
momento.

Para complicar ainda mais
a situação, a empreiteira res-
ponsável pela entrega das contas
de luz tem provocado atrasos e
gerado muitas complicações aos
clientes, que, desde novembro,
precisam se dirigir a uma agência

Jornais e TVs da região registraram a manifestação na agência Cerca de 30 pessoas aguardavam atendimento na hora do ato
para a retirada da segunda via
da conta e acabam encarando
uma longa fila de, no mínimo,
uma hora.

Esse é o caso da dona de
casa Jaqueline Bernardes Cer-
queira. Ela não recebeu a conta
dentro do prazo e por este
motivo utilizou-se do serviço
0800 da CPFL. No entanto, foi
informada pelo atendente que
teria que pagar juros. “Liguei no

0800 e o atendente disse que eu
teria que pagar juros. Isso é um
absurdo, o erro é da CPFL”,
desabafa.

Falhas
O serviço de 0800 é

outro ponto falho no sistema
da empresa. Além de estar
localizado em Ourinhos, no
interior paulista, o serviço não
parece estar bem conectado

ao sistema comunicacional.
Os usuários têm dificuldade
para completar a ligação.
Desta forma, eles se dirigem
às agências, o que aumenta
ainda mais a superlotação.

O novo sistema informa-
tizado da companhia também
tem complicado a vida dos
atendentes que estão tendo
problemas em se familiarizar
com o novo programa. Isso gera

maior atraso nos atendimentos,
o que representa um total
desrespeito para com os usuários
dos serviços de energia.

Os cidadãos da Baixada
Santista querem apenas quitar
suas contas dentro do prazo de
vencimento e são obrigados a
aguentar as consequências de
falhas de gestão da CPFL, que
insiste em não aumentar o
quadro funcional.

Administração apresenta falhas
A cada dia que passa a

CPFL vem se superando quan-
do o assunto é problema
administrativo. Primeira-
mente, foi o fato de acabar
com os RHs nas regionais e
criar a tal CPFL Serviços, em
Indaiatuba – onde nem ramal
o pessoal possui. Para realizar
reclamações e tirar dúvidas,
precisamos ligar  para um tipo
de call center.

Depois veio a bagunça com
a Visa-Vale. Em novembro,
vários companheiros passaram
humilhações em supermercados
ao terem suas compras devol-

vidas, devido à falta de créditos
no VA, no dia 20. Agora, em
dezembro, a empresa alterou
sem aviso prévio a data do
benefício para dia 21, o que
contraria o ACT. De novo, a classe
trabalhadora foi desrespeitada.

Os resultados das falhas
administrativas não param por
aí. A retirada do turno da noite
do Centro de Operação (CO)
da Baixada começa a render
maus frutos. A redução do
quadro de operadores na Oeste
e o acúmulo de atribuições
geram, a qualquer alteração
climática, dobras incondi-

cionais, ou seja, a jornada da
madrugada tem continuado
com frequência.

Em dezembro, foram várias
noites em que os trabalhadores
entraram no turno das 18 horas
e sairam só às 6 horas do dia
seguinte, o que pode provocar
acidentes, bem como falhas por
fadiga e estresse.

No último dia 13, par-
ticipamos de reunião com a
diretoria da CPFL e o encontro
foi positivo. O Sintius saiu de
lá com a expectativa de manter
um canal aberto para receber
sugestões e/ou reivindicações.

Requalificação profissional, uma vitória
Fechamos 2009 com o sa-

bor do dever cumprido em rela-
ção ao Programa de Requalifi-
cação Profissional da CPFL.
Todos os trabalhadores enqua-
drados nas exigências legais da
iniciativa, e inscritos no 2º
semestre de 2008 e 2009, foram
atendidos, proporcionando um
futuro melhor a eles. Os bons

lado ao ACT. A CPFL insiste em
não discutir algumas alterações.

Apesar disso, vamos para
2010 com mais disposição para
conquistar no ACT um orça-
mento maior e também uma
evolução no regulamento. As
inscrições para a requalificação
profissional ocorrem sempre dos
dias 1º ao 10 de cada mês.

frutos foram possíveis graças ao
bom relacionamento entre os par-
ticipantes do conselho. O orça-
mento previsto para 2009 tam-
bém não foi ultrapassado.

Porém, ainda há desafios.
Temos companheiros que dese-
jam uma evolução profissional,
mas tiveram suas solicitações
reprovadas. O programa é vincu-

A manifestação rea-
lizada em São Vicente surtiu
efeito. O Sintius participou
de reunião com o vice-
presidente do grupo CPFL,
Hélio Viana, e com o diretor
comercial de Varejo, Anleto
Landucci Jr., no último dia
13, em Campinas.

Ambos concordaram
que há problemas nas agên-
cias de atendimento e se
comprometeram a tomar
providências.

Uma delas é a con-
tratação de mais um fun-
cionário para a agência de
Vicente de Carvalho para
melhorar o atendimento.
Também foi dito que o dia
17 de janeiro seria o último
domingo trabalhado pelos
funcionários das agências e
que a empresa está tomando
medidas para dar condição
aos empregados para melhor
atender aos clientes.

Em relação ao pro-
grama CCS, o diretor co-
mercial de Varejo explica
que já trabalha no aper-
feiçoamento do software e
que a Embratel ampliará a
rapidez do sistema até o
final de janeiro.

Sobre a Evolution (em-
preiteira responsável pela
entrega das faturas), 15
funcionários foram demi-
tidos recentemente. E um
ex-gerente da Eletropaulo,
experiente nos serviços de
leitura e de entrega de con-
tas, está assumindo para
resolver essas pendências.

Quanto às questões
técnicas e operacionais,
Hélio afirma que está em
estudo a ampliação das
equipes de linha viva.

Sobre as equipes de e-
mergência, do CO e PMO, ele
se comprometeu a averiguar
e responder posteriormente.

Fotos: Rafaela Biagioni



Sindicato dá início às reuniões
setoriais na Sabesp em fevereiro

Novos sócios - Dezembro/2009
Miguel Alves Ribeiro - Aposentado Sabesp
Alessandra Prestes de Oliveira - Ativa CPFL
Denis Rodrigues Sodré - Ativa Sabesp
Temilton Pimentel Matos - Ativa Sabesp
Luiz Carlos Almeida - Ativa Sabesp
Leonor Leal da Luz - Pensionista Sabesp
Maria Creuza de Lima Dias - Pensionista Sabesp
Josoeliton Bispo Marques - Ativa Sabesp
Samuel de Souza - Ativa Water Port
Fabrício da Silva Souza - Ativa Water Port
Edgar Costa da Fonseca - Ativa Water Port
Leandro dos Santos Sales - Ativa Water Port
Daniel Silveira - Ativa Water Port
Fabio Fernandes - Ativa Water Port
Joelson de Souza Cruz - Ativa Water Port

Falecimentos

Aida di Peto Rasteiro
Pensionista Sabesp

Antonio Conrado de Jesus
Aposentado Sabesp

Mirian Gonçalves Moreira
Aposentada CPFL

Mais um ano se passou.
Os trabalhadores tiveram a
chance de aproveitar as
festas de final de ano via-
jando, descansando em casa
e curtindo bons momentos
ao lado da família e amigos.
No entanto, 2010 já está aí
e em breve começam as
campanhas salariais, cujas
negociações com as em-
presas nunca são fáceis.

Diante disso,  o Sin-
dicato dos Urbanitários dá
início, a partir do dia 2 de
fevereiro, as primeiras reu-
niões setoriais nas unidades
da Sabesp na Região Metro-
politana da Baixada Santista.

Ao fazer uma compa-
ração com o futebol,  as
setoriais são uma espécie de
pré-temporada para a dis-
puta do campeonato prin-
cipal. Esse é o momento
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quando a Diretoria informa
à categoria a conjuntura para
a próxima campanha salarial,
esclarece dúvidas e toma
conhecimento das principais
queixas dos trabalhadores
para a elaboração das pautas
de reivindicações.

Outras empresas
A Secretaria de Orga-

nização do nosso sindicato
definirá em breve o calen-
dário das reuniões setoriais
nas unidades da Sabesp do
Vale do Ribeira, bem como
nas outras empresas: CPFL,
Water Por t,  Cetesb, Co-
operativa de Itariri, Start e
ISACteep.

Os dias e locais das
próximas reuniões setoriais
serão informados na próxima
edição do Jornal Urbanitário,
em fevereiro.

Sabesp não emite mais holerites
para aposentados e pensionistas

A partir de janeiro des-
te ano, a Sabesp não vai
mais emitir os holerites dos
trabalhadores aposentados e
para os pensionistas.

O demonstrativo de
pagamento está disponível
nos terminais do Banco
Nossa Caixa.

Para emiti-lo, basta ir ao
terminal da instituição fi-
nanceira. Para obter o ho-
lerite no caixa de auto aten-
dimento, a pessoa deve se-

guir os seguintes passos:
1) Consultas
2) Holerite eletrônico
3) Demais holerites
4) Digitar mês e o ano
5) Emissão

Mais informações po-
dem ser obtidas com a fun-
cionária da Sabesp Fátima
3201-2626 ou com a Secre-
taria de Assuntos para Apo-
sentados e Pensionistas
(SAAP) pelo telefone 3226-
3200 ramal 3215.

O governador José Serra
(PSDB) pretende arrecadar R$
3,4 bilhões extras neste ano para
ampliar os investimentos nas
obras que estão sendo realizadas
pelo Estado.

Uma das frentes para ob-
tenção de mais recursos é a
venda de ações da ISACteep na
Bolsa de Valores até o final do
primeiro semestre. A manobra
pode render até R$ 900 milhões
aos cofres de São Paulo.

Curiosamente, estamos
num ano eleitoral e o gover-

Serra venderá ações para investir em obras
ISACteep

nador tucano quer tentar chegar
a  presidência da República. Na
primeira, em 2002, ele falhou,
após ser derrotado por Lula.

Outro fato que chama a
atenção é que o dinheiro oriun-
do das ações não está pro-
gramado no Orçamento 2010,
aprovado pela Assembleia
Legislativa, em 2009.

Vale destacar que as se-
cretarias estaduais que mais
terão recursos este ano são as
de Transportes Metropolitanos
e Habitação.

O Estado é detentor de
7,69% do capital da companhia
de transmissão de energia elé-
trica. O banco Santander ga-
nhou a licitação para montar a
operação e lançar as ações no
mercado em breve.

Ao jornal Folha de S. Paulo,
o secretário de Estado da Fa-
zenda, Mauro Ricardo Costa,
disse que “os recursos serão
destinados à ampliação de in-
vestimentos ou para compensar
eventual frustração de receita
prevista no Orçamento”.

Sintius e empresa têm reunião na
GRTE para resolver pendências

No próximo dia 27, às
14h30, haverá uma reunião
entre o Sintius e a ISACteep na
Gerência Regional do Trabalho
e Emprego, que intermediará as
conversas para resolver as
pendências. Pelo menos três
pontos de pauta estão previstos
nesse encontro: ACT 2009/
2011 - agendamento de reuniões

de acompanhamento e de-
finição dos parâmetros da PLR
(Participação de Lucros e Resu-
ltados) 2010; PCMSO (Pro-
grama de Controle Médico de
Saúde Ocupacional) - exames
periódicos e ASO (Atestado de
Saúde Ocupacional) 2008/
2009; e descritivo de função dos
trabalhadores.

Dia
2 (Terça-feira)
2 (Terça-feira)
3 (Quarta-feira)
5 (Sexta-feira)
9 (Terça-feira)

10 (Quarta-feira)
11 (Quinta-feira)
12 (Sexta-feira)
23 (Terça-feira)
24 (Quarta-feira)
25 (Quinta-feira)
25 (Quinta-feira)
25 (Quinta-feira)
26 (Sexta-feira)

Local
Peruíbe

Mongaguá
Torre/Rede
Itanhaém

Saboó
Almoxarifado
São Vicente

Fabrico
Praia Grande

EPC
Guarujá

Vicente de Carvalho
Bertioga
Central

Horário
07h30

13 horas
07h30
07h30
07h30
07h30
07h30
07h30
07h30
07h30
07h30

11 horas
13 horas
07h30

Calendário das atividades


