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Na audiência pública, Sintius sugeriu a criação de um grupo para discutir o reajuste das tarifas

Sindicato discute tarifa da energia em
audiência pública na Câmara de Santos

O secretário geral do
Sindicato dos Urbanitários
(Sintius), Fernando Duarte, e
o secretário de Formação e
Política Sindical, Tanivaldo
Monteiro Dantas, participa-
ram na tarde do último dia 30,
da audiência pública na Câ-
mara de Santos.

Promovida pelo vereador
Antônio Carlos Banha Joa-
quim (PMDB), a reunião teve
como objetivo discutir o
consumo e os reajustes das
tarifas de energia, assim como
avaliar o contrato com a
CPFL Serviços e debater a
Contribuição para Custeio de
Serviço de Iluminação Pú-
blica (CIP).

Durante o evento, Duar-
te ressaltou a dificuldade de

a população entender como
são calculados os valores das
tarifas de energia elétrica e
destacou que, de quatro em
quatro anos, é feita a revisão
tarifária das empresas.

Por esse motivo, sugeriu
a criação de uma comissão
com integrantes de várias
esferas de governo e da socie-
dade civil para avaliar a real
necessidade de uma grande
elevação nos reajustes do
setor.  “A energia elétrica é um
bem regulado e a sociedade
está preocupada com esses
aumentos abusivos. A crise
começou em 2008 e até o ano
passado o setor não havia
sido afetado. O grupo CPFL
teve um lucro líquido R$ 1,8
bilhão, em 2014, e de R$ 427

milhões somente neste pri-
meiro trimestre. O que jus-
tifica esses aumentos tão
altos? Isso é realmente neces-
sário?”, argumentou.

Duarte lembrou ainda
que até o final do ano pas-
sado, o Governo Federal
subsidiou a compra da energia
gerada pelas usinas termo-
elétricas, em razão da crise
hídrica. Com o fim dessa
política, o consumidor passou
a bancar toda essa diferença.

Os gerentes de Serviços
Comerciais da CPFL Pirati-
ninga, Pedro Aro, e de Negó-
cios da empresa, Luiz Anto-
nio de Campos, ouviram
atentamente a exposição do
Sintius, mas não se manifes-
taram a respeito do assunto.

A Diretoria do Sintius avisa que a sede do
Sindicato permanecerá fechada neste dia 10.

 O atendimento volta a ser realizado
normalmente no dia 13, a partir das 8 horas.

Não houve acordo entre os
representantes do Sintius e da
CPFL Piratininga na audiência
de instrução e conciliação do
Tribunal Regional do Trabalho
(TRT) sobre a nova fórmula de
cálculo da Participação sobre
Lucros e Resultados (PLR).

A reunião foi realizada na
tarde do dia 1º deste mês, em
São Paulo, e foi presidida pelo
desembargador relator do caso,
Davi Furtado Meirelles. O
Sindicato, representado pelo
presidente Marquito Duarte e
pelo secretário geral Fernando
Duarte, defendeu a manu-
tenção da proposta apresentada
pelo Sintius anteriormente.

A empresa manteve a mes-
ma proposta, sob a alegação que
os números apresentados foram
aceitos por trabalhadores lo-
tados em algumas cidades do
Estado. Além disso, citou que o
Sindicato dos Eletricitários de
Campinas, que, segundo a
empresa, agrega o maior nú-
mero de funcionários, tem feito
assembleias setoriais e tudo
caminhava para aprovação da
proposta feita pela CPFL.

No dia 3 deste mês, hou-
ve uma reunião com o pre-
sidente da CPFL sobre o tema,
mas não houve acordo. O de-
sembargador deu 15 dias para
as partes se manifestarem e
juntarem novos documentos. O
julgamento deve ser marcado
pelo TRT nos próximos dias.

Negociações do ACT
As negociações do novo

ACT começaram mal. Na pri-
meira rodada de negociação,
realizada no último dia 30, em
Campinas, a empresa apresen-
tou um reajuste salarial de
apenas 4,1%, com repasse para
os demais benefícios.

Na segunda, ocorrida no
dia 6 deste mês, a empresa o-
fereceu 6,2% de reajuste sala-
rial, a partir de junho, e mais 1%,
a partir de janeiro, com repasse
desse percentual aos demais be-
nefícios. Para o Sintius, a pro-
posta é um absurdo e uma falta
de respeito. Nos próximos dias,
vamos mobilizar a categoria e
definir o calendário de lutas e
deliberar uma possível greve, ca-
so as negociações não evoluam.

ASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIA CPFL CPFL CPFL CPFL CPFL
parparparparpara aa aa aa aa aprprprprprooooovvvvvaçãoaçãoaçãoaçãoação de de de de de

calendário de lutas sobrecalendário de lutas sobrecalendário de lutas sobrecalendário de lutas sobrecalendário de lutas sobre
o noo noo noo noo novvvvvo o o o o AcorAcorAcorAcorAcordo Coletido Coletido Coletido Coletido Coletivvvvvooooo

Dia 15/07, às 17h30, no Sintius
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Desrespeito ao trabalhador

Em agosto de 1996, o nos-
so boletim mensal destaca-
va a luta dos trabalhado-
res da Sabesp para que a

Memória sindical

Cetesb

empresa apresentasse uma
proposta para a participa-
ção da categoria nas discus-
sões das metas da PLR.

Após paralisação de dois dias, negociação
avança e trabalhadores aprovam novo ACT

Cetesb diz que não pagará
PCS 2014 por falta de verba

Os trabalhadores da Ce-
tesb da Baixada Santista e do
Vale do Ribeira suspenderam
a greve iniciada no dia 10 de
junho e aceitaram a nova pro-
posta de Acordo Coletivo de
Trabalho (ACT) feita pela em-
presa. A decisão foi tomada
na tarde do último dia 11, du-
rante assembleia realizada em
Santos.

Os avanços defendidos
pela categoria e pelo Sintius
ocorreram após a paralisação
de dois dias e a realização de
audiências de conciliação no
Tribunal Regional do Traba-
lho, em São Paulo.

Os trabalhadores tiveram
um reajuste salarial de 8,29%
- sendo 1,08% de aumento real
-, com o repasse do mesmo
percentual para auxílio-creche,
auxílio-excepcional e parte
fixa da gratificação de férias.

A garantia de emprego fi-
cou mantida em 96%. Além
disso, ficou definido um au-
mento de 10% nos valores do
vale-refeição, cesta básica e
vale-alimentação.

Ficou estabelecido ainda
dois compromissos por parte
da Cetesb: a não terceirização
de atividades de motoristas
da empresa e não demitir tra-

balhadores sem justa causa
durante os 90 dias após a ce-
lebração do novo ACT.

PPR 2015
O Acordo Coletivo do Pro-

grama de Participação nos Re-
sultados (PPR 2015) foi apro-
vado pelo Conselho de Admi-
nistração e foi assinado no dia
6 deste mês pelos representan-
tes do Sintius, demais sindica-
tos e diretoria da estatal.

Vale lembrar que a com-
panhia pagou, no dia 2 deste
mês, o valor correspondente ao
PPR do ano passado para to-
dos os funcionários da ativa.

O Sintius enviou ofício à
Secretaria de Estado de Meio
Ambiente para solicitar uma
audiência com a responsável
pela pasta, Patricia Faga
Iglecias Lemos. O objetivo do
encontro é tratar da liberação
da verba para movimento do
PCS (Plano de Cargos e Sa-
lários) do ano passado. Além
disso, a ideia do encontro é
tratar do fim da unificação
dos plantões.

O PCS referente ao perí-
odo de outubro de 2013 a ou-
tubro de 2014, que seria apli-
cado após o concurso público

realizado em dezembro do ano
passado, não será mais empre-
gado pela estatal em razão de
contenção de despesas.

A Cetesb havia feito uma
licitação para contratar uma
empresa para realizar o concur-
so interno, o que realmente
ocorreu. Os funcionários inte-
ressados apresentaram todas as
documentações solicitadas.
Após a análise pela empresa
contratada, foi concluída a rela-
ção dos trabalhadores elegíveis,
finalizando os trâmites legais
para o pagamento e continuida-
de para a aplicação do PCS.

Sabesp

O Sintius entrou em con-
tato com a diretoria da Sabesp
para que seja realizada a reunião
da Comissão de Saúde entre re-
presentantes da empresa e dos
sindicatos, conforme ficou es-
tabelecido no ACT 2015/2016.

A Diretoria do Sindicato

também solicitará a reabertura
da discussão sobre alguns pon-
tos importantes relacionados ao
Plano de Cargos e Salários (PCS),
em especial à adequação da ta-
bela de níveis para os encarrega-
dos, uma discussão que vem se
arrastando há alguns anos.

Motociclistas
Chegou ao final a novela

sobre o pagamento do adicional
de periculosidade para os mo-
tociclistas da Sabesp. O paga-
mento foi iniciado no último dia
30, mas é retroativo a janeiro
deste ano.

Situação dos encarregados em pauta

Além de começar as nego-
ciações coletivas muito tarde, a
CPFL cometeu o desrespeito de
apresentar a proposta inicial de
reajuste salarial de 4,1%, quan-
do se sabe que a inflação do pe-
ríodo é mais do que o dobro, se-
gundo o Dieese (8,82%) e IPCA
(8,47%), o índice utilizado pela
empresa em outros anos.

Os argumentos da crise no
setor elétrico e na macroeco-
nomia brasileira não podem ser-
vir de desculpas para tamanho

desrespeito. Durante anos, os
empresários do setor vem ob-
tendo lucros líquidos superior a
R$ 1 bilhão e repassando altos
dividendos aos seus acionistas.
A negativa para aumento real,
por parte da empresa, sempre foi
que não podíamos inflacionar o
mercado de mão de obra do se-
tor. Agora, que nos encontramos
em uma crise, os trabalhadores
são chamados mais uma vez
para pagar o pato. Se preciso for,
iremos fazer nova greve.

Em cumprimento ao artigo 36-f do Estatuto Social, o
Sintius informa que a Diretoria Plena, em reunião
realizada no dia 2 de julho deste ano, declarou a
perda de mandato dos diretores Fausto Simões

Júnior, José Raimundo de Souza, Manoel Etelvino
Evangelista Souza e Ronildo Ribeiro da Silva pela
aplicação do artigo 51-f ("ausência seguida a três
reuniões ordinárias dos órgãos de deliberação a

que participar... sem motivo justificado")

Aviso de perda de mandato de
membros da Diretoria Plena do Sintius
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Cembra-Gerconsult
Julho de 2015

Trabalhadores alcançam
reajuste salarial de 8,5%

Cteep

Novo convênio com Família Paulista
O Sintius fechou mais um

convênio em junho, desta vez
com a Família Paulista Pro-
motora de Vendas, que per-
tence ao Grupo FAPA – Fa-
mília Paulista S/A, sediado
em Santos e que tem 48 anos
de existência, quatro lojas na
Baixada Santista e é especi-
alizado no segmento financei-
ro e imobiliário.

Os associados do Sintius
terão à disposição, três tipos
de produtos oferecidos espe-
cialmente à categoria:

1) Empréstimo consignado,
no qual a operação respeitará o
limite de comprometimento de
até 30% do ganho mensal, em
até 72 meses para pagar sem
consulta ao SPC/Serasa.

2) Modalidade chamada
Empréstimo Tamanho Famí-
lia, onde a pessoa coloca um
imóvel como garantia para
obter um crédito (mínimo de
R$ 30 mil até R$ 1 milhão)
para utilizar onde e como qui-
ser, com um prazo de até 180
meses e taxa muito menor .

3) Aquisição de imóveis
novos e usados, com 30% de
entrada e prazo de até 35 anos
para pagar.

Mais informações podem
ser obtidas diretamente com os
representantes da Família Pau-
lista, na sede do Sintius, de se-
gunda a sexta-feira, das 9 às 18h,
nos próximos dois meses para
atender aos interessados e tirar
dúvidas. Em caso de dúvidas,
ligar para  (13) 3226-3200 ou
acessar o  site da empresa:
www.familiapaulista.com.br.

Aposentados e pensionistas
SAAP recebe doação de
duas cadeiras de rodas

A SAAP (Secretaria de As-
suntos para Aposentados e Pen-
sionistas) recebeu a doação de
duas cadeiras de rodas para o a-
tendimento de nossos associa-
dos. A ex-funcionária da Ele-
tropaulo e associada do Sintius
desde maio de 1961, Clélia
Adelaide, Penellas Fernandes,
deu ao Sindicato um equipa-
mento novo.

Quem também fez uma
boa ação em prol da categoria
foi o aposentado da CPFL Jai-

me Esteves da Conceição, que
doou ao Sintius uma cadeira de
rodas seminova.

Associado do Sintius des-
de 1972, Jaime fez esse gesto em
razão do grande trabalho desen-
volvido pela SAAP. “Tenho
muitos amigos do Sindicato e
sempre tive o prazer de ajudar ao
próximo. Tenho certeza que essa
cadeira de rodas será muito útil”,
explicou ele, que atuou na
AAFC por 13 anos, sendo oito
como superintendente regional.

Lígia Prestes

Jaime da Conceição e o responsável pela SAAP, Carlos Silvio

Os trabalhadores da Cem-
bra-Gerconsult aprovaram, em
assembleias realizadas nos dias
11 e 12 do mês passado, a
proposta negociada para o ACT
2015/2016. O reajuste salarial

foi fechado em 8,5%, com o
mesmo índice sendo repassado
aos benefícios.

O seguro de vida passa
a ser  custeado integral-
mente pela empresa. Ficou

mantida também no novo
ACT a cláusula que dará
direito ao trabalhador para
receber o reajuste salarial
de 5% ao completar dois
anos de contrato. 

Após três rodadas de ne-
gociação, não houve grandes
avanços para o novo ACT da
Cteep. A empresa propôs um
índice de 6% de reajuste sala-
rial, repassando o mesmo

percentual para o vale-alimen-
tação e vale-refeição. Além
disso, manteve uma “contra-
pauta” para discussão.

A Cteep cancelou duas
datas propostas no agenda-

mento prévio, sendo que a últi-
ma ocorreria no dia 1º de ju-
lho, sem marcar nova reunião.
A Diretoria do Sintius está ava-
liando a situação, visando en-
caminhamentos futuros.

Debate sobre novo Acordo
Coletivo está emperrado

Start Engenharia
Na rodada inicial, empresa

oferece 6% de reajuste salarial
A negociação da CCT

(Convenção Coletiva de Tra-
balho) 2015/2016 da Start
Engenharia teve início no mês
passado, quando o Sindicato
reiterou a necessidade de um
reajuste salarial adequado ao
empenho dos trabalhadores,
repassando o mesmo percentual
aos demais benefícios.

Outros itens da pauta de
reivindicações também foram
elencados nas reuniões. Em
resposta, o sindicato patronal
apresentou a proposta do rea-
juste de 6%, ticket em valor
nominal de R$ 11,00 e vale-ali-
mentação de R$110,00. O Sin-
tius estará propondo novas reu-
niões com a entidade patronal.

FALTA DE SEGURANÇA
Após recebermos denúnci-

as sobre o interstício de 11 horas
entre jornadas de trabalho, o in-
tervalo para refeições, a manu-
tenção dos equipamentos e as al-
terações contratuais para adequa-
ção dos trabalhadores do STC às
novas funções aplicadas em Praia
Grande, o Departamento Jurídi-
co está providenciando encami-
nhamentos junto ao Ministério
do Trabalho para avaliação e fis-
calização no local de trabalho.

Finanças
Assembleia aprova

prestação de contas de 2014
A prestação de contas da

Diretoria do Sintius, referen-
te ao ano de 2014, foi apro-
vada por maioria de votos,
durante assembleia realizada
na noite do dia 2 deste mês,
na sede do Sintius.

O secretário de Finanças
do Sindicato, Evandro Carva-
lho, abriu o encontro e, na
sequência, a contadora Maria
Cristina dos Reis fez uma
apresentação detalhada das

contas do ano passado.
Durante a explanação, a

especialista mostrou quanto a
nossa instituição obteve de
arredação, os valores gastos e
como os recursos foram utili-
zados pela Diretoria no ano
anterior.

Vale lembrar que a pres-
tação de contas do Sintius do
ano passado também teve o
parecer favorável do Conse-
lho Fiscal do Sindicato.
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Futebol Society

Em dia de festa, Guarujá é
o campeão do Festival 2015

Festa dos aposentados e pensionistas aniversariantes de julho será no dia 31
O Sintius comemora o

aniversário dos aposentados e
pensionistas de julho no dia
31. 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
deste mês  estão convidados
a participar dessa festa, assim
como os respectivos familia-
res. Contamos com a sua pre-
sença no próximo dia 31. Evento contou com a animação do Coral A Voz dos Urbanitários

O Festival de Futebol
Society 2015 foi marcado por
uma grande festa na Asso-
ciação Sabesp, no Estuário, em
Santos. O evento foi pro-
movido pela Secretaria So-
ciocultural do Sintius, que tem
como responsável o com-
panheiro José Ricardo Augusto.

O torneio representou
uma grande oportunidade para
rever amigos, colocar o papo
em dia, acompanhar jogadas
de habilidade e, é claro, até
mesmo tirar uma onda dos
companheiros, sempre que
possível.

A equipe de Guarujá
levou a melhor ao conquistar
o título deste ano. Na grande
final, o time bateu o Central
por 3 a 1 e ficou com a taça.
Na disputa pelo terceiro
lugar, os Renegados levaram
a melhor ao vencer o Di-
visional pelo mesmo placar.

Para chegar ao título, Gua-
rujá, integrante do grupo B,
derrotou duas agremiações da
chave A. Primeiro, foi o Central
(3 a 1). Na sequência, goleou
Praia Grande por 5 a 0.

Na semifinal, o coletivo
da Pérola do Atlântico teve
um duelo difícil com o Di-
visional. Após um empate por
1 a 1 no tempo normal, a
equipe venceu na decisão de
pênaltis por 13 a 12.

Fotos: Ligia Prestes

A festa do mês de junho foi celebrada no último dia 26

Fotos: Divulgação

Na final, o time de Guarujá levou a melhor e ficou com a taça

CONFIRA OS RESULTADOS
1ª fase

Divisional 1 X 1 Energia
Praia Grande 2 x 2 Central
Energia 1 x 2 Renegados

Central 1 x 3 Guarujá
Renegados 3 x 3 Divisional
Guarujá 5 x 0 Praia Grande

Semifinais
Renegados 2 (4) x 2 (5) Central

Divisional 1 (12) x 1 (13) Guarujá

Disputa pelo terceiro lugar
Renegados 3 x 1 Divisional

Grande final
Central 1 x  3 Guarujá

O Esporte Clube XI
Santista do Marapé recebeu no
último dia 26, a competição
de bocha do Torneio de Inver-
no 2015. A competição foi
voltada aos aposentados.
Giba foi o vencedor da mo-
dalidade ao ganhar de Camilo
na final por 24 pontos a 4.

Já na disputa da malha,
realizada no último dia 27, no
Clube Recreativo Cunha Mo-
reira, Giba mais uma vez
sagrou-se campeão, mas dessa
vez tendo Joaquim como
dupla. Na final, ambos derrota-
ram por 40 a 10 a equipe
formada por Olímpio e Acácio

Torneio de inverno: saem os
campeões da bocha e malha

O festival foi disputado na Associação Sabesp, no último dia 27


