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Os trabalhadores da Sa-
besp, Cetesb, Cteep e CPFL 
Piratininga aprovaram, em as-
sembleias realizadas na última 
semana do mês passado, as 
pautas de reivindicações que 
estão sendo entregues às em-
presas para dar início às discus-
sões sobre os novos Acordos 
Coletivos de Trabalho (ACTs).

Uma minuta já havia sido 
entregue às estatais no último 
mês, uma prática adotada por 
outros sindicatos. As pautas es-
tão à disposição para consulta 
dos trabalhadores em nosso 
site. Os pedidos dos trabalha-
dores da Sabesp e da Cetesb 
foram apresentados às direções 
das estatais no último dia 30.

No caso da Sabesp, vale 
lembrar que, como estratégia 
dos sindicatos, a aprovação da 
pauta de reivindicações do Sin-
tius ocorreu no dia 28, ou seja, 
dois dias antes da assembleia 
promovida pelo Sintaema.

Na pauta deste ano rela-
cionada à empresa de sanea-
mento, uma das novidades é o 
pedido para que a Participação 
dos Lucros e Resultados (PLR) 
seja paga em duas parcelas: em 
novembro deste ano e em abril 
do próximo ano. Além disso, 
o Sintius pleiteia o retorno do 
pagamento do Adicional por 
Tempo de Serviços (ATS).

 
CPFL Piratininga
A assembleia para apro-

vação da pauta de reivindi-

cações dos trabalhadores da 
CPFL foi realizada no dia 30, 
na sede do Sintius.  

A categoria cobrou o au-
mento no percentual da folha 
salarial para dar maior suporte 
financeiro à concessão de au-
mentos e bônus por maturida-
de profissional e aos emprega-
dos, passando de 1% para 2%.

O pessoal quer ainda uma 
melhor adequação dos crité-
rios a fim de se ter maior trans-
parência na hora de a empresa 
decidir quem será valorizado.

Os trabalhadores da CPFL 
Piratininga pedem também a 
rediscussão sobre a carreira de 
eletricistas de linha viva e 15 kv, 
a criação do cargo de especialis-
ta, o que abre a possibilidade de 
o profissional avançar mais na 
carreira, além da correção da 
faixa salarial – congelada desde 
2008 – e o pagamento de meio 
salário mínimo aos brigadistas. 
A ideia é que a pessoa que assu-
mir tal função seja eleita e tenha 
um mandato de 12 meses.

Na pauta de reivindica-
ção, consta o pagamento de 
um adicional para quem dirige 
veículos da CPFL, bem como 
a assistência jurídica aos con-
dutores, caso se envolvam em 
algum acidente ou outro tipo 
de ocorrência de trânsito.

Outro item apresentado é  
a consolidação do processo de 
correção do Plano de Benefí-
cio Suplementar Proporcional 
Saldado (BSPS) da Fundação 

CESP. O Sintius já enviou ofí-
cio à empresa cobrando uma 
posição sobre este assunto.

 Cetesb
Ainda no dia 28, a Direto-

ria também fez assembleias nas 
agências da Cetesb para a apro-
vação da pauta de reivindica-
ções.  Os trabalhadores pedem 
que o banco de transferências 
de funcionários seja mais trans-
parente e acessível do que o 
atual. Também foi reforçada a 
necessidade de privilegiar o re-
manejamento interno de fun-
cionários antes da realização de 
novos concursos públicos.

 
Cteep
Na Cteep, a assembleia 

ocorreu em Cubatão, no último 
dia 28. Entre as reivindicações 
apresentadas pela categoria, 
podemos destacar o pedido de 
reajuste de 100% nos valores 
do benefício pago pela empresa 
para quem utiliza o próprio ve-
ículo para atender as demandas 
da própria Cteep. Vale lembrar 
que neste ano serão apenas 
negociadas as cláusulas econô-
micas, já que o ACT da empre-
sa tem validade de dois anos.

 
Alerta
A Diretoria do Sintius 

agradece a todos os trabalha-
dores que participaram das 
assembleias de aprovação de 
pauta de reivindicações e das 
reuniões setoriais. Nos últimos 

meses, os diretores tiveram a 
oportunidade de ouvir os an-
seios e os pedidos da categoria 
que, agora, serão levados para 
a discussão com as empresas.

A Diretoria aproveita a 
oportunidade para chamar a 
atenção dos nossos compa-
nheiros contra os murmuri-
nhos e as inverdades plantadas 
na base com o único intuito de 
prejudicar o trabalho desen-
volvido pelo Sintius.

Sempre que você, traba-

lhador, tiver alguma dúvida ou 
indagação sobre as atividades 
desenvolvidas pelo Sintius, pro-
cure um dos diretores da insti-
tuição ou representante sindical 
mais próximo. Não caia em fo-
focas que tem a única finalida-
de de tumultuar e enfraquecer a 
unidade dos trabalhadores.

É o momento de construir 
uma estrutura forte de união! 
Não dê ouvidos a quem quer 
desmobilizar e desqualificar a 
representatividade.
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Sintius cobra a volta da escala
de sobreaviso para plantões

M.R. CostaO presidente do Sintius, 
Carlos Alberto de Olivei-
ra Cardoso, o Platini, esteve 
reunido com representantes 
da direção da Cetesb, no últi-
mo dia 30, na capital paulista, 
para levar as principais rei-
vindicações da categoria da 
Baixada Santista e do Vale do 
Ribeira, como a volta da es-
cala de sobreaviso para plan-
tões das agências ambientais 
de Santos e Cubatão durante 
os dias de semana.

Com essa determinação, 
que entrou em vigor no úl-
timo mês, não há mais fun-
cionários que ficam de so-
breaviso para o atendimento 
de situações de emergência 
na Baixada Santista após as 
17 horas, o horário de en-
cerramento do expediente 
das unidades da estatal. Essa 

medida foi tomada com o 
objetivo de cortar gastos 
com pessoal e encargos so-
ciais, conforme orientação 
do governador Geraldo Al-
ckmin (PSDB).

Na reunião, Platini des-
tacou que essa política ado-
tada é equivocada e repre-
senta um grande prejuízo 
à população de uma região 
que vem sofrendo nos últi-
mos anos com diversos de-
sastres ambientais oriundos 
das atividades do Porto de 
Santos e do polo petroquí-
mico de Cubatão.

Além disso, o Sintius 
demonstrou, mais uma vez, 
ser contrário à unificação do 
sistema de plantões emer-
genciais das agências am-
bientais de Santos e Cuba-
tão aos finais de semana e 

feriados, iniciativa adotada a 
partir do ano passado.

Essa determinação tem 
gerado dificuldades opera-
cionais, porque o Porto de 
Santos possui peculiaridades 
que não são de conhecimen-
to dos funcionários de Cuba-
tão e o mesmo acontece com 
os trabalhadores de Santos, 
por não terem ciência de as-
pectos específicos da área in-
dustrial de Cubatão. 

Essa situação não per-
mite um atendimento mais 
ágil às ocorrências. A con-
sequência disso é um maior 
risco à segurança da popula-
ção e um grave prejuízo ao 
meio ambiente.

Pauta de reivindicações
No mesmo dia, o Sintius 

entregou à direção da Cetesb 

a pauta de reivindicações 
dos trabalhadores aprovada 
no último dia 28. Além de 
Platini, participaram da reu-
nião o secretário de Comu-
nicação do Sintius, Marcio 
Roberto da Costa, o repre-
sentante sindical da Cetesb, 
William Nunes, e o diretor 
do Sindicato dos Engenhei-
ros Jorge Joel de Faria Souza.

Banco de Horas
Os trabalhadores da Ce-

tesb participam no próximo 
dia 19 de uma assembleia 
para aprovação, ou não, da 
proposta da empresa para  
a implantação de um banco 
de horas. As reuniões acon-
tecerão às 9h30, em Cuba-
tão; às 14h30, em Santos; e 
às 15h30, em Registro.

A reunião com a direção da Cetesb ocorreu no último dia 30

Diretoria participa de Movimento em Defesa da Economia e do Emprego
Atuação sindical

A campanha foi lançada no último dia 30, na Praça Mauá

O movimento sindical da 
Baixada Santista iniciou uma 
grande mobilização no último 
dia 28 para apresentar à popu-
lação propostas concretas, na 
ótica dos trabalhadores, a fim 
de superar a forte crise econô-
mica que vem afetando as fa-
mílias de todo o País.

A campanha tem o nome 
de “Movimento em Defesa da 
Economia e do Emprego na 
Preservação da Sociedade” 
e teve início na Praça Mauá, 

em Santos. A iniciativa contou 
com a presença da Diretoria 
do Sintius e é fruto de uma 
ação articulada pelo Conselho 
Sindical Regional (CSR) da 
Baixada Santista, Litoral Sul e 
Vale do Ribeira.

Para o coordenador do 
Grupo de Trabalho do CSR, 
Carlos Alberto de Oliveira 
Cardoso, o Platini, essa mobili-
zação é necessária para que os 
cidadãos possam reagir à crise 
econômica. 

“A maioria dos trabalha-
dores está sendo sacrificada 
em nome de uma minoria pri-
vilegiada. Não aceitaremos pa-
gar essa conta mais uma vez. 
Os efeitos perversos da atual 
situação é sentido no dia a dia 
das famílias. Não podemos 
aceitar calados a ameaça de re-
tirada de direitos trabalhistas e 
de cortes salariais, bem como 
o aumento do desemprego”, 
destacou Platini, que preside o 
Sintius.

Sandro Thadeu



Página 3Jornal Urbanitário Abril de 2016

A luta não é apenas por salários
Prestando contas

Balanço das 
empresas é 

debatido em
seminário

Sintius cobra equiparação salarial de encarregados

Presidente Carlos Alberto
de Oliveira Cardoso, Platini

A Diretoria do Sintius 
realizou, no último dia 11, o 
Seminário de Iniciação nas 
Atividades Sindicais voltado à 
Diretoria, conselheiros fiscais e 
representantes sindicais.

Segundo o secretário de 
Formação e Política Sindical, 
José Lima Rodrigues, o obje-
tivo do evento foi trazer infor-
mações técnicas qualificadas 
para embasar os representan-
tes da categoria nas discussões 
da campanha salarial.

No início dos trabalhos, os 
presentes receberam a progra-
mação, a síntese das discussões 
e uma pasta, que foi custeada 
graças a uma parceria firmada 
com a Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Indús-
tria (CNTI).

O presidente do Sintius, 
Carlos Alberto de Oliveira 
Cardoso, o Platini, abriu os 
trabalhos na parte da manhã e 
frisou a importância do even-
to. Ele citou ainda a necessida-
de de conhecimento prévio da 
situação financeira das empre-
sas para fazer uma discussão 
qualificada e fechar Acordos 
Coletivos de Trabalho (ACTs) 
favoráveis à categoria.

Ainda na parte da ma-
nhã, o economista do De-
partamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioe-
conômicos (Dieese), Thomaz 
Ferreira Jensen, trouxe um 
panorama do cenário eco-
nômico do País e do Estado. 
Além disso, o especialista 
apresentou uma série de nú-
meros dos balanços oficiais 
das empresas da base para de-
monstrar os resultados finan-
ceiros obtidos no último ano.

Na parte da tarde, o 
advogado do Sintius, Luiz 
Sérgio Trindade, fez uma 
exposição sobre a organiza-
ção política e dos poderes do 
Brasil, assim como destacou 
a importância do movimen-
to sindical para as mudanças 
ocasionadas pela reestrutu-
ração produtiva no País.

No dia 31 do mês passa-
do, Thomaz Ferreira Jensen 
retornou ao Sindicato para 
participar de uma reunião 
com os integrantes da Dire-
toria Executiva do Sintius a 
fim de apresentar informa-
ções adicionais sobre o ba-
lanço de 2015 da Sabesp e da 
CPFL Piratininga.

O presidente do Sintius, 
Carlos Alberto de Oliveira 
Cardoso, o Platini, esteve reu-
nido no último dia 15 com o 
diretor de Sistemas Regionais 
da Sabesp, Luiz Paulo de Al-
meida Neto, para tratar de as-
suntos pertinentes à categoria.

Acompanhado pelo secre-
tário regional do Vale do Ri-
beira, Antônio Neto Mendes, 
e pelo secretário de Políticas 
Sociais, José Ricardo Augusto, 
Platini cobrou a equiparação 
salarial dos encarregados da 
Baixada Santista e do Vale do 
Ribeira à dos trabalhadores de 
São Paulo, uma questão que se 
arrasta há quase dez anos.

Almeida Neto assumiu o 

compromisso de retomar os 
estudos existentes para atender 
o pleito do Sintius e prometeu 
se empenhar em levar essa dis-
cussão à diretoria da estatal.

Platini cobrou também o 
aperfeiçoamento na segurança 
das instalações da Baixada e do 
Vale. No encontro, o Sintius pe-
diu atenção especial aos pedidos 
de transferência de trabalhado-
res para outras unidades. A par-
tir de então, a superintendência 
passou a agilizar as solicitações 
do banco de oportunidades.

Vale do Ribeira
Além da questão da segu-

rança e da equiparação salarial 
dos encarregados, o Sintius 

apresentou demandas especí-
ficas dos trabalhadores da Sa-
besp do Vale do Ribeira. Uma 
queixa constante é o desvio de 
função dos funcionários. Al-
meida Neto disse que essa si-
tuação será regularizada até o 
fim de maio, quando serão cha-
madas as pessoas aprovadas no 
último concurso público.

Conforme Platini, outras 
reclamações constantes dos 
funcionários da região são a 
falta de materiais, o que in-
viabiliza a execução de alguns 
serviços, e as condições precá-
rias de algumas instalações da 
empresa. Esse conjunto de fa-
tores interfere diretamente no 
clima do ambiente de trabalho.Thabata Guerreiro

Thomaz Jensen, do Dieese, fez análise da conjuntura econômica

Mensagem do presidente

Começou a contagem re-
gressiva para o início das ne-
gociações da campanha sala-
rial da maioria das empresas 
de nossa base. Foram vários 
encontros para coletar suges-
tões e propostas, que culmi-
naram com a construção das 
pautas de reivindicações dos 
trabalhadores. 

Sabemos que o cenário é 
adverso por conta da turbu-
lência política e econômica 
do País. Por esse motivo, di-
versos companheiros estão 
sendo diretamente penali-
zados por esses problemas. 
Muitos pais e mães de famí-
lias estão ficando sem empre-
gos, ou seja, mais uma vez é 
o trabalhador quem paga o 
pato diante dessa crise. 

Muitos empregadores 
decidem desligar aqueles que 

ajudaram a construir a his-
tória e o patrimônio das em-
presas. Além de sobrecarregar 
aqueles trabalhadores que 
permanecem, as empresas 
abrem mão de alguns custos, 
o que torna o ambiente de tra-

balho mais perigoso e coloca 
em risco não apenas a vida do 
trabalhador, mas a qualidade 
do serviço prestado.

Independente da situa-
ção econômica e política do 
nosso País, os trabalhadores 
precisam ser valorizados sem-
pre. Esse reconhecimento de 
quem constrói, de fato, os ali-
cerces e conduz as atividades 
das empresas é fundamental e 
não deve se resumir à reposi-
ção salarial acima da inflação. 

Desde o início da nos-
sa gestão, em dezembro do 
ano passado, a Diretoria do 
Sintius está empenhada em 
lutar por condições dignas de 
saúde e segurança para toda 
a categoria, por uma maior 
humanização dos recursos 
humanos e por melhorias na 
infraestrutura das unidades.

Empresa fará diagnóstico da segurança da ETA 3
A Diretoria do Sintius vem 

fazendo reuniões semanais com 
o superintendente da Unidade 
de Negócio da Sabesp na Baixa-
da Santista, João César Queiroz 
Prado, para garantir a integrida-
de dos trabalhadores da ETA 3, 
em Cubatão. 

Uma das principais ações 
adotadas pela estatal foi a con-
tratação da empresa Brasilianos 
& Associados, que deverá entre-

gar um diagnóstico da seguran-
ça patrimonial da ETA 3 no pra-
zo de 20 dias, contados a partir 
de 22 de março.

Algumas medidas já foram 
tomadas para inibir a invasão de 
criminosos na unidade, como 
o aumento da altura dos mu-
ros e o reforço temporário da 
segurança com dois vigilantes 
armados. Além disso, ocorre-
ram avanços, como melhorias 

na iluminação de algumas áre-
as, aperfeiçoamento do sistema 
de câmeras de monitoramento 
– inclusive com a aquisição de 
novos equipamentos – e insta-
lação de sensores de presença. A 
unidade passará a ter 4 guaritas.

Diante dos avanços, o Sin-
tius pleiteia que o mesmo diag-
nóstico seja feito em outras ins-
talações da Baixada Santista e do 
Vale do Ribeira.

Sabesp
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Destaque do mês

Aniversariantes do mês
Festa dos aposentados e

pensionistas será no dia 29
A Diretoria do Sindicato 

dos Urbanitários promove a 
festa dos aposentados e pen-
sionistas aniversariantes de 
abril no próximo dia 29, na 

A última festa dos aniversariantes do mês ocorreu em 31 de março

Thabata Guerreiro

sede do Sintius. Não esqueça 
de trazer toda a família para 
participar desse importante 
momento de confraternização 
e para rever amigos. 

Thabata Guerreiro

Departamento Jurídico agiliza atendimentos

Edileuza destaca a importância de atender bem o associado
Edileuza Rodrigues Fer-

reira Dias é uma das funcio-
nárias do Sintius com maior 
tempo de casa. Em sua pri-
meira passagem, de feverei-
ro de 1992 a novembro de 
2000, ela trabalhou como 
auxiliar de secretaria, no De-
partamento Jurídico e como 
administradora do Sindi-
cato. Após morar algum 
tempo na Paraíba, voltou à 
Baixada Santista e, em feve-
reiro de 2008, retornou ao 

Sintius para trabalhar como 
secretária da presidência e, 
em janeiro deste ano, voltou 
a atuar no Departamento 
Jurídico. Sempre com mui-
ta simpatia, Edileuza bus-
ca orientar e dar respostas 
aos associados que buscam 
auxílio no Sintius. "Gosto 
e me identifico com a luta 
sindical. Antes de trabalhar 
no Sintius, passei por várias 
empresas, mas me encontrei 
aqui", destacou.

Comandado pelo secre-
tário Fausto Simões Júnior, 
o Departamento Jurídico do 
Sintius está passando por uma 
reformulação. Os primeiros 
resultados começam a ser per-
cebidos pelos associados em 
razão da maior agilidade nas 
respostas sobre o andamento 
dos mais de 100 processos em 
andamento. 

Essa medida foi possível 
após se inteirar dos processos 
e das pastas existentes, o que 

permitiu alimentar com uma 
maior riqueza de detalhes a 
planilha com as informações 
das ações em andamento. Esse 
trabalho de organização ocor-
reu inclusive aos sábados.

Fausto afirmou que os 
associados podem procurar o 
Departamento Jurídico para 
tirar dúvidas. Se elas não fo-
rem dirimidas no momento, a 
pessoa pode deixar o contato 
para dar um retorno o quanto 
antes. "Estamos empenhados 

em agilizar as respostas aos 
associados", afirmou Edileuza 
Rodrigues, que trabalha neste 
setor do Sindicato. 

O horário de atendimento 
do setor é de segunda a sexta-
feira, das 8h30 às 12h30 e das 
14 horas às 18 horas. Preferen-
cialmente, procure se informar 
sobre os processos pessoal-
mente no Departamento Jurí-
dico. Caso isso não seja pos-
sível, entre em contato pelo 
telefone 3226-3205.

Sergio Pardal Freudenthal
Quarta-feira, a partir das 14h

As consultas com este advogado não 
precisam de agendamento. O

atendimento é feito na Avenida São 
Francisco, 65 cj. 66, Centro, Santos. 
Telefone para contato: 3219-8301

Horário dos advogados
As consultas com os advogados do Sintius devem ser

agendadas com antecedência pelo telefone 3226-3205,
das 8h30 às 12h30 e das 14 horas às 17h30

Áreas Cível e Trabalhista Previdência
Luiz Sérgio Trindade

Segunda-feira, das 15h às 17h30
Quinta-feira, das 11h às 17h

Carla Costa da Silva Mazzeo
Segunda-feira, das 9h às 12h

Terça-feira, das 9h às 12h

Novos sócios - Março/2015
Adriana dos Santos Carneiro Rodrigues - Ativa/Cetesb

Alexandre de Oliveira - Ativa/Cetesb
Ana Cláudia Ribeiro Rossi Neves - Ativa/Cetesb

Aníbal Costa Rodrigues - Ativa/Sabesp
Ariel Hajiro - Ativa/Sabesp

Celina Nascimento de Oliveira - Aposentada/Sabesp
Edevaldo de Abreu Peres - Aposentado/CPFL

Francisco Jorge de Paula Júnior - Aposentada/CPFL
Hélio Marcos Aparecido dos Santos - Ativa/Sabesp

Jandson Manoel Silva - Ativa/Sabesp
José Jacintho dos Passos Pedroso - Aposentado/Sabesp

Maria Isabel Garrido Roubin - Ativa/Cetesb
Ricardo Seiti Kinoshita - Ativa/Cetesb

Roberto Gomes (Papagaio) - Aposentado/Sabesp
Ronielly Douglas Bianchi de Oliveira - Ativa/Cedri

João Ribeiro de Oliveira - Sabesp
Falecido em 07/09/2015

Sebastiana Antunes Patero Domingues - Sabesp
Falecida em 31/01/2016

Noradina Caldas Moura - Sabesp
Falecida em 16/03/2016

Falecimentos

A Diretoria convoca os 
trabalhadores lotados em 
nossa base territorial, associa-
dos ou não ao Sindicato, para 
assembleia em 29 de abril, 
às 17h30, para a deliberação 
sobre o pagamento da Con-
tribuição Assistencial e Con-
federativa. Os não associados 
que quiserem se opor ao pa-
gamento das contribuições te-
rão um prazo para manifestar 
esse desejo, conforme estabe-
lecido no edital da assembleia 
publicado no último dia 22 no 
jornal Diário do Litoral.

Assembleia sobre 
Contribuição 
Assistencial e 
Confederativa

Elaboração do IR 
em nossa sede
Os associados e não as-

sociados ao Sintius que ainda 
não entregaram o Imposto 
de Renda deste ano podem 
fazê-lo na sede do Sindicato 
nos dias 15 e 22 deste mês. 
O atendimento será feito por 
Áurea. O valor para sócios é 
de R$ 50,00 e para não asso-
ciados, R$ 150,00.

Sindicato vai reunir os craques de 
futebol da categoria neste dia 30

Nada melhor do que 
aproveitar um sabadão de di-
versão com os amigos e cole-
gas de trabalho e aproveitar 
a oportunidade para jogar 
bola. Pensando no bem estar 
da categoria, a Diretoria do 
Sindicato dos Urbanitários 
promove no próximo dia 30 
mais uma edição do Torneio 
de Futebol Society.

As partidas serão reali-
zadas no campo de futebol 

society da Associação Sa-
besp, que fica na Avenida 
Mario Covas (Antiga Aveni-
da Portuária), 1.040, Estuá-
rio, em Santos.


