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Pode ser aberto pela E.C.T.

Ligia Prestes

Sandro Thadeu

A Sabesp reconheceu a legalidade da paralisação e não descontou o ponto dos trabalhadores

A greve de uma semana
deflagrada do dia 8 ao dia 14
do mês passado pelos tra-
balhadores da Sabesp da
Baixada Santista e do Vale do
Ribeira surtiu efeito.

A pressão da categoria
fez com que a empresa me-
lhorasse o valor do pagamento
da PLR (Participação dos
Lucros e Resultados) re-
ferente ao ano passado.

A boa notícia foi con-
firmada na manhã do dia 30
de abril, quando o presidente
do Sindicato dos Urbanitários

(Sintius), Marquito Duarte,
recebeu um telefonema da
empresa.

O representante da estatal
confirmou que a Comissão de
Política Salarial, do Governo do
Estado, aceitou a sugestão do
Tribunal Regional do Trabalho
de elevar o pagamento da PLR
de 57,1% de uma folha de
pagamento para 81%.

O valor inicial foi pago
no último dia 30, conforme
estabelecido no atual ACT
(Acordo Coletivo de Tra-
balho). Já o restante dos

O Zé Urbano sabe das coisas. Ele enaltece a luta
e a consciência dos trabalhadores da Sabesp da
Baixada Santista e do Vale do Ribeira por realiza-
rem uma greve em busca de avanços na PLR. "É
triste ver companheiros que não acreditaram na
luta liderada pela Diretoria do Sintius e que
desqualificaram, por meio das redes sociais, as
ações promovidas pelo Sintius em defesa dos tra-
balhadores. Mais uma vez, o tempo mostrou
quem estava com a razão", desabafou.

valores passou a estar à dis-
posição da categoria no dia 6
deste mês. Vale lembrar que
a medida vai beneficiar todos
os trabalhadores do Estado.

Desde setembro do ano
passado, o Sintius tinha a
preocupação de rediscutir as
metas da PLR, devido aos
investimentos realizados para
enfrentar a crise hídrica que
afetou a população da Grande
São Paulo e parte do interior
paulista e ao oferecimento de
bônus aos moradores dessas
localidades que economi-

zaram o consumo de água.
Essas medidas geraram  mais
gastos à empresa.

Diante dessa vitória dos
companheiros, as assembleias
marcadas para o dia 6 deste
mês na sede do Sindicato e na
Associação Sabesp, em Re-
gistro, foram canceladas.

Além disso, ficou acer-
tado entre as partes que a em-
presa destinará 1% da folha
de pagamento para a mo-
vimentação de pessoal, com
previsão para ser implantada
em julho deste ano.

Dias parados
Um aspecto importante é

que a empresa aceitou não
descontar os dias parados.
Essa medida apenas com-

prova o nível de respon-
sabilidade e o compromisso
da categoria, que realizou um
movimento paredista de for-
ma ordeira e sem prejuízos
para a comunidade.

ACT 2015/2016
Após essa importante

batalha relacionada à PLR,
vale destacar que a guerra por
melhorias para a categoria
ainda está longe de um fim.

A próxima luta prevista é
a discussão do ACT 2015/
2016 (Acordo Coletivo de
Trabalho) a partir deste mês.
A primeira rodada de nego-
ciação está agendada para o
dia 11, na Ponte Pequena, em
São Paulo. Vamos em busca
de uma nova vitória!
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Os males do PL 4.330 para
os trabalhadores do Brasil

Em maio de 1995, o Sin-
tius lançou uma edição es-
pecial do Jornal Urbani-
tário. A publicação trazia

Memória sindical

Sabesp

como destaque a realização
de um evento em Santos pa-
ra a discussão da política
nacional de saneamento.

Sindicato esclarece o andamento da ação
sobre operadores que trabalham em turno

Os brasileiros tiveram
poucos motivos para come-
morar o Dia do Trabalhador,
no dia 1º de Maio. Se já não
bastassem os ajustes fiscais
do Governo Federal e a redu-
ção na geração de empregos
no País, a Câmara dos De-
putados deu um duro golpe ao
aprovar o projeto 4.330/
2004, que regulamenta a
terceirização no Brasil.

Uma das principais defen-
soras dessa proposta é a Fiesp
(Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo). Uma
pesquisa realizada pela insti-
tuição revela o porquê dessa
postura: 90% dos empresários
disseram que a terceirização
é boa porque reduz custos.

A versão oficial é que a
regulamentação traria “se-
gurança jurídica” e não iria
prejudicar as relações traba-
lhistas. É de se lamentar a
postura de algumas lideranças

que caíram nesse canto da se-
reia e defenderam com unhas
e dentes o projeto. Às vezes,
fico com a impressão que
esses representantes dos tra-
balhadores atuam em prol dos
patrões, que já são beneficia-
dos com uma série de isen-
ções e desonerações fiscais.

Até mesmo o presidente do
TST (Tribunal Superior do
Trabalho), o ministro José de
Barros Levenhagen, é contrário
ao PL 4.330. “Quando se fala

em terceirizar a atividade-fim,
estamos falando em aumentar
a lucratividade”, destacou.

Dados ajudam a explicar o
fato de a terceirização estar atre-
lada à precarização. Segundo o
Ministério do Trabalho e Em-
prego (MTE), de cada dez casos
de trabalhadores resgatados de
condição de trabalho análogo a
escravo de 2010 a 2013, oito
eram terceirizados.

A Relação Anual de In-
formações do MTE (Rais) de
2013 aponta que os tercei-
rizados normalmente têm
salário menor e jornada mais
extensa. Além disso, o índice
de rotatividade é maior, en-
quanto o tempo de perma-
nência no emprego é menor.

É por causa desses argu-
mentos que todos os tra-
balhadores deveriam ser con-
tra o PL 4.330, que hoje
tramita no Senado como PLC
30/2015. Estamos de olho!

Novos sócios - Abril/2015
Anderson Gonçalves Silva - Ativa/CPFL

Augusto Rodrigues de Oliveira - Ativa/Cteep
Braz Domingos da Silva - Aposentado/Sabesp

Claudete Falco - Pensionista/Eletropaulo
Denis Renan de Oliveira - Ativa/Cteep

Gilberto Ferreira de Lima - Aposentado/Sabesp
João dos Santos Abreu - Aposentado/Sabesp

Osmar Trindade dos Santos - Aposentado/Sabesp
Paulo César Soares do Patrocínio - Ativa/Sabesp

Rafael de Oliveira - Ativa/CPFL
Thales Cunha Prieto - Ativa/Cteep

Uilton do Rosário - Ativa/CPFL

Cetesb

A ação judicial proposta
pelo Sindicato dos Urba-
nitários (Sintius) que trata da
questão dos operadores que
trabalham em regime de tur-
no continua em andamento.
Não há ainda qualquer po-
sicionamento definitivo por
parte da Justiça.

Vale lembrar que no dia
18 de dezembro de 2014, o
Sindicato se manifestou con-
tra a posição do perito judici-
al, que requereu a juntada aos
autos de documentos apenas

de sete trabalhadores que ti-
veram a situação regulariza-
da pela empresa.

O nosso Departamento
Jurídico continua empenhado
em reverter a situação e à dis-
posição de todos os trabalha-
dores para esclarecimento de
dúvidas.

É preciso dizer que não
há como prever o resultado
final dessa ação judicial.

O Sintius tem todo o in-
teresse em conquistar mais
essa vitória em favor dos tra-

balhadores. Porém, essa deci-
são é de responsabilidade do
juiz da 4ª Vara do Trabalho de
Santos.

O Sindicato esclarece
que jamais defendeu a adesão
ao acordo proposto pela Sa-
besp, deixando claro que a
decisão em assiná-lo, ou não,
é pessoal, ou seja, por conta
e risco de cada um dos envol-
vidos. Em caso de dúvidas,
mantenha contato com o De-
partamento Jurídico do nos-
so sindicato.

A primeira rodada de
negociação do novo ACT da
Cetesb está agendada para o
dia 11, na sede da estatal, em
São Paulo.

O calendário de reuniões
entre os representantes de
trabalhadores e a empresa
prevê a realização de, pelo

menos, seis encontros para
discutir o tema.

Para os dias 11, 14 e 18
deste mês, está programada a
discussão das cláusulas não
econômicas do ACT. Nos
dias 21, 27 e 29, a ideia é
debater os itens relacionados
às questões econômicas.

Negociações do novo
ACT começam no dia 11
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CPFL Piratininga
Maio de 2015

Nova fórmula da PLR vai
ser analisada em assembleia

Contribuições Confederativa
e Assistencial são aprovadas

Finanças

Os urbanitários aprovaram,
por maioria dos votos, os valo-
res das contribuições Assis-
tencial e Confederativa que se-
rão cobrados este ano dos asso-
ciados e não associados do Sin-
tius. A decisão foi tomada duran-
te assembleias realizadas no dia
5 deste mês, na sede do Sintius,
em Santos, e em Registro.

Durante a reunião, o secre-
tário de Finanças do Sintius,
Evandro Carvalho, apresentou
detalhadamente as receitas e as
despesas da instituição ao lon-
go do ano passado.

O edital de convocação e a
assembleia extraordinária que
definiu as contribuições segui-
ram a determinação da Ordem

de Serviço nº 01/2009, do Mi-
nistério do Trabalho e Empre-
go, assim como a legislação em
vigor, especialmente os artigos
513, alinea “e” e 545, ambos da
CLT, bem como o artigo 8º in-
ciso IV da Constituição Federal.

A assembleia estabeleceu
que a Contribuição Confede-
rativa será de 4% do salário para
os associados e esse montante
será pago em duas parcelas. Já a
Assistencial para os não associ-
ados será de 8% do salário e será
quitado em parcela única.

Durante a assembleia, a
Diretoria do Sintius enfatizou
que, neste ano, não será co-
brada a Contribuição Assis-
tencial dos aposentados des-

ligados das empresas.
O Sindicato informa ainda

que, nos últimos anos, foi pos-
sível reduzir os gastos, possibi-
litando a diminuição dos valo-
res dessas contribuições.

O dinheiro arrecadado é
utilizado para investir na for-
mação dos dirigentes sindi-
cais, com o objetivo de fazer
uma discussão qualificada
com as empresas.

Além disso, os recursos são
usados para manter a infraes-
trutura e o pagamento dos pro-
fissionais que ajudam a Direto-
ria do Sintius a conquistar no-
vos avanços para os trabalhado-
res da Baixada Santista e do Vale
do Ribeira.

ASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIA CPFL CPFL CPFL CPFL CPFL
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Dia 08/05, às 17h30, no Sintius

Em assembleia, os tra-
balhadores da Cteep apro-
varam a pauta de reivin-
dicações para o próximo
Acordo Coletivo. Entre as
cláusulas propostas, destaca-
se um reajuste salarial, com
aumento real, ou seja, acima
da inflação calculada no pe-

ríodo de um ano, assim como
ajustes na proposta de PLR.

Nos pedidos encaminha-
dos à empresa, constam ainda a
redução do número de demis-
são na política de emprego da
companhia e a equiparação no
ACT aos funcionários con-
tratados a partir de 2006.

Cteep
Categoria define pauta de

reinvidicações para novo ACT

Start Engenharia
Sindicato apura denúncias

de condutas irregulares
A diretoria do Sintius tem

recebido diversas reclamações
sobre a postura da Start quando
ocorre uma eventual ausência
do trabalhador ao expediente e
que, ao retornar ao trabalho após
o DSR, encontra o constrangi-
mento de uma informal dispen-

sa e imposição do retorno para
casa. Estamos efetuando con-
tatos com a chefia imediata dos
companheiros. Se houver a
confirmação e continuidade dos
fatos, estaremos tomando as
medidas necessárias para coibir
este tipo de atitude.

Cembra-Gerconsult

Em abril, o consórcio Cem-
bra-Gerconsult apresentou a
proposta inicial do novo ACT
que oferecia um reajuste salari-
al sem aumento real. O mesmo
percentual seria repassado a be-
nefícios. As demais cláusulas
sociais seriam mantidas.

Ao analisar a proposta, o
Sindicato rejeitou os termos
apresentados pelo grupo em-
presarial. Além disso, cobrou a
melhoria da proposta e que a
pauta de reivindicações aprova-
da pela categoria sirva como re-
ferência para as negociações.

Sintius rejeita proposta
inicial de reajuste salarial

O Sintius convoca os tra-
balhadores da CPFL Piratininga
para participar da assembleia no
dia 8 deste mês, às 17h30, na
sede do Sindicato, a fim de deli-
berar a aprovação, ou não, da
nova fórmula da PLR.

Se a proposta não for acei-
ta, a categoria poderá definir a
realização de uma greve até a
solução desse impasse, que se
arrasta há quase um ano.

Até o dia da assembleia, a
Diretoria fez manifestações nos
locais de trabalho para esclare-
cer melhor à categoria os moti-
vos dessa luta. Afinal, estava
previsto que essa nova fórmula
fosse definida, em diálogo com
os sindicatos, em até 90 dias
após a assinatura do ACT.

A empresa garantiu que no
dia 7 deste mês seria apresenta-
da uma proposta definitiva para
os sindicatos. No entanto, o re-
sultado da reunião não havia ter-
minado até o fechamento desta
edição do Jornal Urbanitário.

Antes da assembleia do dia
8, às 13 horas, o Sintius e a CPFL
estarão reunidos no TRT para de-

bater o tema. Nosso sindicato foi
o único a acionar o órgão diante

Ligia Prestes

Nos últimos dias, a Diretoria fez reuniões nos locais de trabalho
da dificuldade de negociação do
novo modelo de PLR.
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Lazer e diversão

Atividades esportivas devem
agitar a categoria em junho

Festa dos aniversariantes de maio será no dia 29
O Sintius comemora o ani-

versário dos aposentados e pen-
sionistas de maio no dia 29. Para
celebrar essa data, será feito um
grande café da manhã, a partir das
9h30, no salão de festas do
Sintius. Todos os aniversariantes
aposentados e pensionistas des-
te mês  estão convidados a par-
ticipar dessa festa, assim como
os respectivos familiares. A confraternização do mês passado ocorreu no último dia 24

Ligia  Prestes

O mês de junho promete
ser bastante agitado para os
associados do Sindicato dos
Urbanitários. Os trabalhado-
res da ativa e aposentados
podem se preparar desde já
para participar de duas ativi-
dades esportivas promovidas
pela Secretaria Sociocultural,
que tem como responsável o
companheiro José Ricardo
Augusto, e pela Secretaria de
Assuntos para Aposentados e
Pensionistas (SAAP), lidera-
da por Carlos Sílvio da Silva
Fernandes, o Sivoca.

Uma das iniciativas é vol-
tada exclusivamente aos apo-
sentados: o Torneio de Inver-
no do Sintius. O evento ocor-
rerá nos dias 26 e 27 de junho,
quando serão realizadas as dis-
putas de cinco modalidades
diferentes. São elas: bocha,
malha, tranca, sueca e dominó.

Para participar, é preciso se
inscrever na SAAP de segunda
a sexta-feira, das 8 às 17 horas,
até o dia 15 de junho. Vale lem-
brar que as inscrições são indi-

viduais. No dia seguinte, será
realizado o sorteio das duplas
e dos confrontos.

Futebol
Outra iniciativa que será

promovida pelo Sintius em
junho é o Torneio de Futebol
Society dos Urbanitários de
2015. Os jogos serão realiza-
dos no dia 13 de junho, a par-
tir das 10 horas, no campo da
Associação Sabesp, localiza-
do na Avenida Mario Covas
(antiga Avenida Portuária),
1.040, Estuário, em Santos.

As equipes interessadas
em participar desse festival
devem fazer as inscrições na
secretaria do Sintius do dia 11
a 29 de maio, das 8 às 17 ho-
ras. Para isso, basta imprimir
e preencher a ficha de inscri-
ção no nosso site.

Cada time deverá inscre-
ver, no mínimo, dez atletas
desde que sejam sócios do
Sintius. Ao final das inscrições,
será elaborado o regulamento,
assim como a tabela de jogos.

Evento ocorrerá de 10 a 14 de dezembro,
na Colônia de Férias de Caraguatatuba

Valores por pessoa:
Associados - R$ 560,00

Não associados - R$ 630,00

Últimas vagas para
a 11ª Festa Tropical

Inscrições devem ser feitas na secretaria do Sin-
tius de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30,
ou às quintas, das 8 às 11h, na SAAP, com Acácio.
Mais informações pelo telefone 3226-3200.

A barraca de praia do Sintius está de volta. Ela estará
sendo armada todos os finais de semana nas proximi-
dades do Canal 1, em Santos, a partir do dia 9. Apro-
veite para ir ao local para ter momentos de alegria e
diversão ao lado de amigos e familiares, além de de-
gustar vários petiscos e bebidas diversas.


