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Pode ser aberto pela E.C.T.

Sintius entrará com ação contra
perdas na correção do FGTS

A partir do dia 25 deste mês,
o Departamento Jurídico do
Sindicato dos Urbanitários (Sin-
tius) estará recebendo a do-
cumentação necessária para a
propositura de uma ação judicial
relativa à recomposição do
FGTS.

Através dessa ação, ire-
mos requerer a aplicação dos
índices corretos para a correção
monetária do FGTS desde 1999.
As perdas estimadas até o mo-
mento podem chegar até a
88,3%.

A ação será distribuída e
acompanhada diretamente pelo
corpo de advogados do nosso
Sindicato.

Todos os trabalhadores com
saldo na conta do FGTS de 1999
a este ano terão direito de
participar dessa ação judicial.

Os interessados deverão
agendar atendimento na se-
cretaria do Sindicato pelo te-
lefone 3226-3200, a partir do dia
18 deste mês.

Documentos
O associado precisa trazer

os seguintes documentos:
1) Cópia simples do RG e

CPF (na mesma folha);
2) Cópia da carteira do PIS/

Pasep ou da Carteira de Trabalho
(página da foto, qualificação e
carimbo onde conste número do
PIS/Pasep);

3) Cópia do comprovante de
residência;

4) Extrato do FGTS de de-
zembro de 1998 até os dias atuais;

5) Aposentados e pensio-
nistas devem apresentar cópia
da carta de concessão do
benefício do INSS.

O valor cobrado para a
distribuição da ação é de R$
130,00, que deverá ser pago (em
dinheiro ou cheque) no ato da
entrega dos documentos e assi-
natura da procuração. Em caso
de vitória, o montante será
descontado do pagamento dos
honorários, firmado em con-
trato com os nossos advogados.

Resgate histórico

Nos dias 27 e 28 deste mês,
o Sindicato dos Petroleiros (Av.
Conselheiro Nébias, 248, Vila
Mathias) receberá o Ato Sindi-
cal Unitário e Encontro com a
Memória e a Verdade dos Tra-
balhadores por Justiça e Repa-
ração.

A ideia do evento é home-
nagear o Fórum Sindical de
Debates da Baixada Santista.
Fundado por 53 entidades (en-
tre elas o Sintius), o grupo é con-
siderado a primeira central
intersindical regional do Brasil

Comissão Nacional da Verdade realiza encontro em Santos
e uma das mais poderosas orga-
nizações de trabalhadores no
Brasil na época e vanguarda das
lutas sociais brasileiras naquele
momento político.

Durante o evento, serão
coletados testemunhos de tra-
balhadores e sindicalistas perse-
guidos pela ditadura civil-mili-
tar brasileira (1964-1985).

Familiares também pode-
rão dar testemunhos sobre pa-
rentes que sofreram violações e
perseguição, assim como sofri-
mentos e dificuldades vividos

por esta perseguição política.
Esse encontro está sendo

coordenado pelo Grupo de Tra-
balho (GT) Ditadura e Repres-
são aos Trabalhadores e ao Mo-
vimento Sindical da Comissão
Nacional da Verdade (CNV) em
parceria com entidades locais.

A iniciativa está sendo or-
ganizada pela UGT e demais
centrais sindicais da região e pelo
Comitê Popular de Santos pela
Memória, Verdade e Justiça.

O grupo de trabalho está
em fase continuada de pesquisa

e de diálogo com os trabalha-
dores, para levantamento de tes-
temunhos e documentos sobre
a repressão política e resistên-
cia deles durante a ditadura.

A abertura do Ato Sindical
Unitário será no dia 27, às
18h30. Na ocasião, serão re-
gistradas manifestações de inte-
grantes das centrais sindicais,
sindicatos e representantes das
Comissões da Verdade (nacio-
nal, estadual, de Santos e Cu-
batão) e de trabalhadores do
Fórum Sindical de Debates.

Os relatos de trabalhadores
perseguidos e familiares acon-
tecem no dia 28, das 9 às 18
horas. A organização do evento
está preparando uma lista de
depoentes. Porém, todas as pes-
soas politicamente perseguidas
durante a ditadura civil-militar
e suas famílias poderão procu-
rar a organização para realizar
testemunhos.

Os interessados devem en-
caminhar e-mail com nome e
contatos pra san.assumpcao
@cnv.presidencia.gov.br.
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1) A lei que trata do FGTS diz
que os depósitos serão corri-
gidos monetariamente "com
base nos parâmetros fixados
para atualização dos saldos
dos depósitos de poupança",
além de juros de 3% ao ano

2) Em fevereiro deste ano, ao jul-
gar a correção dos precatórios, o
STF (Supremo Tribunal Federal)
entendeu que usar a TR (Taxa
Referencial) para fazer a corre-
ção monetária não repõe o poder
de compra do dinheiro

3) A decisão do STF não tem
relação direta com o FGTS. No
entanto, existe o entendimento
que o mesmo raciocínio vale
para o FGTS. Portanto, os tra-
balhador es foram prejudicados
com a correção indevida.

A origem da polêmicaA origem da polêmicaA origem da polêmicaA origem da polêmicaA origem da polêmica

Aviso importante
Os trabalhadores da ativa e

que terão o valor das correções
depositados na conta vinculada
do FGTS deverão pagar os

honorários firmados em contra-
to diretamente aos advogados
através de parcelamento ne-
gociado caso a caso. A regra
também é válida para aqueles que

firmarem eventual acordo pro-
posto pela Caixa Econômica
Federal, no curso do processo, a
exemplo do que ocorreu com os
Planos Collor e Verão, em 2001.

Um trabalhador que
tinha R$ 1.000 na
conta do FGTS em
janeiro de 2009

Se fosse corrigido anualmente pelo INPC

Com a correção pela TR mais 3%
Tem hoje apenas
R$ 1.340,47

Teria hoje
R$ 2.586,44
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Superintendente recebe
reivindicações da Diretoria

Memória sindical

Em novembro de 1997, o
Diretoria do Sintius e os tra-
balhadores da Sabesp foram
em grande número para pro-
testar na Câmara de Santos

contra o projeto de lei munici-
pal que municipalizava os ser-
viços de saneamento. Apesar
da pressão, a proposta foi apro-
vada pela maioria da Casa.

Fotos: Myriam VeigaA Diretoria do Sindicato
apresentou uma série de rei-
vindicações dos trabalhadores
da Sabesp diretamente ao supe-
rintendente da estatal na Bai-
xada Santista, o engenheiro João
Cesar Queiroz Prado, e a outros
gerentes em reunião realizada na
nossa sede, no dia 7 deste mês.

Destacamos a nossa preo-
cupação quanto ao PCS no
sentido de estabelecer critérios
objetivos na avaliação de com-
petência e desempenho, sem
favorecimentos.

Durante as discussões na
comissão montada após a assi-
natura do ACT, das 20 propostas
que apresentamos, somente
uma foi aceita (o aumento da
pontuação por tempo de ser-
viço, que passará de 0,5 para 1
ponto aos empregados com
mais de 20 anos com dis-
tribuição proporcional àqueles
com tempo inferior).

Também mencionamos a
necessidade de a Sabesp rever
algumas metas da PLR 2013,
em especial aquelas que tratam
da satisfação dos clientes e do
número de ligações previsto no
programa Se Liga na Rede.

O Sintius pediu ainda a
revisão de procedimentos visan-

do à manutenção do adicional
de insalubridade/periculosi-
dade quando da transferência
dos funcionários.

Houve muita discussão em
relação ao turno de revezamen-
to dos operadores de estações.
Os trabalhadores reivindicam a
padronização do horário de
turno e a necessidade de ter o
acompanhamento das ações por
um profissional habilitado.

Eles relatam ainda pro-
blemas de infraestrutura nas
unidades, ausência de condução
até o local de trabalho e as con-
dições precárias nessas unidades
de tratamento de água e esgoto.

O Sindicato pediu a ade-
quação dos encarregados da
Baixada Santista ao nível dos
funcionários da Grande São

João Cesar (à esquerda) se comprometeu a avaliar os nossos pleitos
Paulo, além do pagamento de
uma gratificação fixa, adequa-
ção nas atribuições e a consi-
deração do número de ligações
para a atualização a ser feita.

Resposta
O superintendente se com-

prometeu a avaliar caso a caso
e dar encaminhamentos neces-
sários dentro de suas possibi-
lidades. Até o fechamento da
edição, ele já havia tomado
providência quanto aos proce-
dimentos para o pagamento de
insalubridade/periculosidade
quando da transferência.

Essa situação será moni-
torada pelo RH para que o
trabalhador seja recolocado no
sistema com o adicional, sem
prejuízo da avaliação.

Comissões geram mudanças tímidas para a categoria
Os trabalhos das comis-

sões formadas após a as-
sinatura do ACT (Acordo
Coletivo de Trabalho) da
Sabesp ainda estão em an-
damento, mas o Sindicato en-
tende que os avanços obtidos
até o momento foram tímidos
até o momento.

Em relação ao PCS (Pla-
no de Cargos e Salários),

oferecemos várias contri-
buições para melhorar a a-
valiação de competência e de-
sempenho, bem como tornar
a distribuição de referências
mais flexível.

Essas propostas foram a-
presentadas ao RH, as dire-
torias de Gestão Corporativa,
de Sistemas Regionais e de
Tecnologia, Empreendimen-

tos e Meio Ambiente. No
entanto, foram ignoradas.

O único avanço nessa
área foi citado na matéria
acima: a elevação da pon-
tuação por tempo de serviço.

A PLR 2013 nos traz
preocupação. Afinal, a meta
do programa Se Liga na Rede
foi imposta pelo Governo do
Estado e esse serviço só teve

início na Baixada Santista em
meados do segundo semestre.
Já o elevado índice de sa-
tisfação do cliente é difícil de
ser obtido, devido ao trabalho
de má qualidade prestado
pelas empreiteiras contratadas
pela Sabesp.

Até agora, não houve reu-
niões para tratar do auxílio-
creche.

A Water Port emitiu um
comunicado de aviso prévio aos
trabalhadores por causa da não
renovação de contrato com a
Codesp.

No entanto, essa situação
foi revertida momentaneamen-
te. A Autoridade Portuária de-
cidiu prorrogar, de forma
emergencial, o compromisso
por um período de seis meses.

Essa medida foi necessária

porque a Codesp ainda não con-
seguiu concluir a licitação para
nova empresa que cuidará do
sistema de abastecimento de
água e de esgotamento sanitá-
rio da margem direita do Porto.

Ainda há dúvidas se o ven-
cedor dessa concorrência apro-
veitará o quadro funcional atu-
al, mas estamos atentos à essa
questão para abrir um diálogo
com o consórcio escolhido.

Water Port
Empresa fica no Porto até

conclusão de nova licitação

Vale do Ribeira
O único avanço significa-

tivo das comissões é a ex-
tinção do salário regional para
o Vale do Ribeira, uma antiga
reivindicação do Sintius.

Até o fim deste mês,
teremos uma posição da Sa-
besp com a conclusão da
pesquisa do custo de vida em
Registro.
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CPFL Piratininga

Novo acidente de trabalho na
empresa. É o terceiro deste ano

Falecimentos
Maria Raimunda Alves de Souza - Pensionista/Eletropaulo

Falecida em 8/10/2013

Lilia Luigi Guerra - Pensionista/Sabesp
Falecida em 11/09/2013

Cristovam Soares de Paiva - Aposentado/Sabesp
Falecido em 27/10/2013

É com muita tristeza que o
Sintius comunica o falecimento
do presidente do Sindicato dos
Eletricitários de São Paulo,
Carlos Alberto dos Reis, o
Carlão. Presente na abertura
do 8º Congresso dos Ur-
banitários, Carlão foi exe-
cutado a tiros dentro do carro
da entidade que liderava na
noite do último dia 18, na capital
paulista.

Fabiano Pinto de Souza, de
41 anos, que trabalha no sistema
de transmissão de energia da
CPFL Piratininga, ficou grave-
mente ferido, no último dia 18,
durante a realização da manu-
tenção no sistema de Linha Viva.
Ele foi levado às pressas para a
Santa Casa de Santos onde
recebeu os primeiros socorros. O
acidente aconteceu na Subes-
tação Vila Mathias, defronte ao
Centro de Treinamento Rei Pelé,
em Santos.

Fabiano iniciava a ma-
nutenção no sistema quando

uma explosão abriu um arco
de fogo na rede de 13 mil
volts atingindo o trabalhador.
O eletricista teve queima-
duras de 1º e 2º graus no rosto,
braços e tórax e teve 40% do
corpo queimado.

Após receber atendimento
médico, Fabiano foi transferido
para São Paulo, onde segue
internado no Hospital Cruz
Vermelha, especializado no
atendimento a pacientes com
quadro sério de queimaduras e
problemas faciais. O estado de
saúde do eletricista é estável.

No aguardo
A diretoria do sindicato

aguarda informações da em-
presa sobre a causa do aci-
dente. Os diretores do Sintius
Evandro Carvalho e Fernan-
do Duarte, assim como a
assistente social do Sintius,
Eliana Ângela, estiveram na
Santa Casa acompanhando
todo o quadro clínico do
eletricista e oferecendo apoio
à família.

No último dia 28, o pre-
sidente Marquito Duarte e o
conselheiro fiscal Edemir Ri-

beiro Antunes, o Nica, estive-
ram na reunião do Grupo de In-
vestigação de Acidentes da CPFL.

Ambos fizeram questio-
namentos, pediram a inclusão
de alguns itens no relatório final
sobre caso e solicitaram a
reavaliação da demanda e di-
mensionamento do quadro
funcional no Centro de Ope-
rações de Santos e Sorocaba.

Esse já é o terceiro caso de
acidente ocorrido em redes elé-
tricas este ano com traba-
lhadores da CPFL. No início do
ano, outro funcionário teve gra-

ves queimaduras ao realizar a
manutenção da rede de energia.

Na ocasião, a diretoria
do Sintius juntou infor-
mações e denunciou pu-
blicamente a empresa junto
ao Ministério Público, à
Aneel (Agência Nacional de
Energia Elétrica) e à Arsesp
(Agência Reguladora de
Saneamento e Energia) pela
série de irregularidades e fra-
gilidade do sistema elétrico
que vem acontecendo nas
empresas de energia na Bai-
xada Santista.

ASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIASSSSS
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Para deliberar a proposta final da
CCT (Convenção Coletiva de

 Trabalho) feita pelo Sindinstalação

PRAIA GRANDE
Dia 12 de novembro, às 7 horas

SÃO VICENTE
Dia 13 de novembro, às 8 horas

Start Engenharia
Categoria analisará proposta de CCT

Em busca de uma nova
Convenção Coletiva de Traba-
lho (CCT) desde junho, o Sin-
dinstalação finalmente apresen-
tou uma proposta à categoria,
que vai analisá-la em assem-
bleias este mês.

A grande demora nas nego-
ciações não valeu a pena na ava-
liação do Sindicato. Há pelo
menos três pontos que o Sintius
entende que poderia se avançar
mais. Um deles é a intransigência
quanto a avanços na PLR. Além
disso, as questões referentes ao
plano de saúde e vale-refeição
ainda deixam a desejar.

O Zé Urbano sabe das
coisas e está muito cu-
rioso em saber o que
será falado na reunião
do próximo dia 22,
quando a CPFL trata-
rá sobre o novo plano
previdenciário. "O que
será que vem por aí?",
questiona o compa-
nheiro. Ele espera que
a empresa faça por
merecer o status de
ser uma das mais ino-
vadoras do Brasil, se-
gundo uma revista es-
pecializada, e traga
boas notícias para os
trabalhadores.

A Diretoria do Sintius
esteve com o presidente da
CPFL Piratininga, Luis Hen-
rique Ferreira Pinto, no último
dia 5, e levou algumas das
preocupações da categoria,
como as demissões ocorridas
recentemente e à indefinição
quanto ao funcionamento do
CO da Baixada Santista.

A venda do imóvel na
Praça dos Andradas, no Centro
de Santos, foi questionada,
assim como uma possível redu-
ção de trabalhadores.

Também foi citada a neces-
sidade de ampliar o quadro de
funcionários na região, com o
objetivo de diminuir a sobre-
carga de trabalho e a pressão
psicológica exercida sobre a
categoria. A Diretoria frisou
ainda que a carga de trabalho
vem interferindo na tranqui-
lidade e no desempenho das
atividades, o que pode, inclu-
sive, vitimar companheiros em
eventuais acidentes.

Luis Henrique diz que a
venda do imóvel ainda não foi

concretizada e que todos os fun-
cionários dali serão aproveitados.

Ele destaca ainda que está
em curso um processo de con-
tratação e adequação de mão de
obra operacional na Baixada
Santista e se comprometeu a
reavaliar a questão do CO em
médio prazo.

Ele pediu calma à cate-
goria, uma vez que não há uma
política direcionada a demissões.
O Sintius estará acompanhando
as providências que deverão ser
tomadas pela empresa.

Presidente da empresa recebe as
preocupações dos trabalhadores
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Organização

Inscrições para eleição
de representantes

sindicais 2014/2016

PACOTE DE CINCO DIAS - JANEIRO
Inscrições: de 25/11 a 06/12
Sorteio: 07/12 (sábado)

Valores por pessoa
Adulto De 9 a 13 anos De 5 a 8 anos

Sócio R$ 350,00 R$ 245,00 R$ 175,00
Convidado R$ 400,00 R$ 280,00 R$ 200,00

Colônia de Férias de Caraguatatuba
Preços para janeiro  de 2014

O Sintius realizará em 14
e/ou 15 de janeiro de 2014,
das 7h30 às 16h30, as eleições
para representante sindical do
biênio 2014/2016. Serão elei-
tos um candidato por setor
(ver locais abaixo).

Interessados em concor-
rer devem se inscrever de 26
de novembro a 11 de dezem-
bro deste ano na secretaria da
nossa sede, em Santos, ou na
subsede de Registro, de se-
gunda a sexta-feira, das 9 às
17 horas.

Segundo o Estatuto do nos-
so Sindicato, há algumas regras
para a pessoa se candidatar,
como ter, no mínimo, 6 meses
de sindicalização e 1 ano de ca-
tegoria na data do pleito.

Além disso, o candidato
deverá preencher uma ficha de
inscrição/qualificação na se-
cretaria da entidade ou da
subsede.

No ato da inscrição, é ne-
cessário trazer cópia da carteira
de trabalho, onde constam a
qualificação civil, verso e anver-

Saboó (Sabesp)
EPC (Sabesp)

São Vicente (Sabesp)
Cubatão (Sabesp)

Torre (Sabesp)
Guarujá/ V. de Carvalho (Sabesp)

Bertioga (Sabesp)
Praia Grande (Sabesp)

Itanhaém/ Peruíbe (Sabesp)
Setor de Registro (Sabesp)

Setor de Jacupiranga (Sabesp)

Setor de Iguape (Sabesp)
Setor de Juquiá (Sabesb)

Water Port (Santos)
Cooperativa de Itariri (Itariri)

Cteep (Cubatão)
Start (São Vicente)
Start (Praia Grande)

Praça (CPFL)
São Vicente (CPFL)

Cubatão/V. Carvalho (CPFL)
Praia Grande (CPFL)

Locais que terão representação
A decisão de a Eletropaulo

deixar a Fundação CESP é
motivo de preocupação entre os
participantes da ativa, assim
como dos aposentados e pen-
sionistas assistidos e que con-
tribuíram a vida toda com a
entidade.

Com a finalidade de acom-
panhar atentamente essa ques-
tão, foram realizadas duas
reuniões para discutir os im-
pactos dessa medida em 16 de
outubro e dia 4 deste mês.

Um documento para expli-
car essa situação será enviado à
Previc (Superintendência Na-
cional de Previdência Com-
plementar), órgão do Ministério
da Previdência Social.

Além disso, houve a de-
cisão de criar duas comissões:
política (para discutir a questão
com as demais entidades da
fundação e com a Previc) e
técnica (com o objetivo de
avaliar a saída da Eletropaulo e
propor alternativas).

so, e o contrato de trabalho.

Responsabilidades
O representante sindical

tem funções importantes,
como representar a entidade
no local de trabalho e levan-
tar os problemas e as reivin-
dicações dos associados.

Outras funções previstas:
fazer sindicalizações, distribuir
o material oficial do Sintius e
participar das reuniões con-
vocadas pela Diretoria ou Se-
cretaria de Organização.

Sintius marca presença
em eventos nacionais

A Diretoria do Sintius
participou, em outubro, de dois
importantes eventos: o 2º En-
contro Nacional de Mulheres
Trabalhadoras, promovido pela
CNTI, e o XXII Congresso
Nacional de Aposentados,
Pensionistas e Idosos.

A secretária de Adminis-
tração, Rosana Ferreira, esteve
nos dias 28 e 29 de outubro do
2º Encontro Nacional de Mu-
lheres Trabalhadoras.

Com o tema Igualdade e
Oportunidades, o evento foi
realizado no Centro de Trei-
namento Educacional da

CNTI, em Luziânia (GO). O
objetivo foi contribuir para a
capacitação e formação de
mulheres para a ascensão no
trabalho e na sociedade.

Aposentados
Carlos Sílvio, o Sivoca, da

Secretaria de Assuntos para A-
posentados Pensionistas, parti-
cipou do XXII Congresso Na-
cional de Aposentados, Pensio-
nistas e Idosos. O evento ocorreu
de 20 a 24 de outubro, no Cos-
tão do Santinho, em Florianó-
polis (SC). A iniciativa foi or-
ganizada pela Copap e Feapesc.

Novos sócios - Outubro/2013
Anderson Almeida Nóbrega - Ativa/CPFL

Carlos Alberto Ribeiro - Aposentado/CPFL
Eneas Novaes - Ativa/Sabesp

George Roberto Silva Pacca - Ativa/Sabesp
Jaqueline Almeida Sampaio - Ativa/Sabesp

Judite Ferreira Dourado Valente - Pensionista/Sabesp
Marcio Antonio Digmayer - Ativa/Sabesp
Marcos Andrade da Silva - Ativa/Sabesp

Viktor Pontes Kerschbaum - Ativa/Sabesp
Walter Tadeu Soares - Ativa/Sabesp

Eletropaulo está saindo
da Fundação CESP

NÃO ESQUEÇA! ASSEMBLEIA SOBRENÃO ESQUEÇA! ASSEMBLEIA SOBRENÃO ESQUEÇA! ASSEMBLEIA SOBRENÃO ESQUEÇA! ASSEMBLEIA SOBRENÃO ESQUEÇA! ASSEMBLEIA SOBRE
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014

Dia 28 de novembro, às 18 horas, na sede


