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A paralisação de 6 dias na CPFL repercutiu na imprensa e teve o apoio de outros sindicatos

Thabata GuerreiroOs trabalhadores da 
CPFL Piratininga da Baixa-
da Santista aprovaram, por 
maioria de votos, a nova 
proposta de Acordo Cole-
tivo de Trabalho (ACT) da 
empresa sugerida pelo Tri-
bunal Regional do Trabalho 
(TRT) na tarde do dia 26 de 
julho, durante a terceira au-
diência de instrução e conci-
liação entre as partes. 

A decisão foi tomada 
na noite do mesmo dia pela 
categoria em assembleia re-
alizada na sede do Sindicato 
dos Urbanitários de Santos e 
Região (Sintius).

Os funcionários da con-
cessionária de energia elétri-
ca terão um reajuste salarial 
de 9,32% (retroativo ao mês 
de junho). O mesmo percen-
tual foi aplicado para a cor-
reção dos benefícios, com 
exceção do vale-Natal, que 
terá um aumento de 15%.

Ficou estabelecida ainda 
a manutenção das demais 

cláusulas do ACT anterior 
e a garantia mínima de re-
ajuste salarial, para aplicar 
em junho de 2017, com base 
na inflação acumulada nos 
12 meses anteriores aferida 
pelo IPCA.

Greve
Para superar a intran-

sigência por parte da CPFL 
nas negociações do ACT, os 
trabalhadores da empresa 
deflagraram uma greve de 
seis dias na Baixada Santista 
(dos dias 13 a 18 de julho).

Sob a organização da 
Diretoria do Sintius, o movi-
mento paredista ocorreu de 
forma tranquila e não gerou 
transtornos à comunidade 
da região. 

Na audiência de instru-
ção e conciliação no TRT, 
ficou estabelecido que os 
trabalhadores fariam uma 
compensação de 3 dias em 
razão da paralisação defla-
grada neste mês.

A greve ocorreu sem prejudicar a população da região

Comunicação Sintius

O Conselho de Requali-
ficação Profissional da CPFL 
aprovou a eliminação da ca-
rência de seis meses para o 
atendimento às solicitações 
dos trabalhadores interessa-
dos em fazer cursos de gra-
duação. A decisão foi toma-
da em reunião realizada em 
15 de julho, em Campinas. 

Vale destacar que o pro-
grama da empresa subsidia 
desde a formação de nível 
fundamental até cursos de 
pós-graduação e MBA, in-
cluindo formação técnica, 
cursos de idiomas, infor-
mática, cursos de curta du-

ração, eventos pontuais e 
transporte para estudar.

Apesar dessa concessão, 
ficou estabelecido que, caso 
o trabalhador venha a desis-
tir do curso, ele não vai po-
der se inscrever no progra-
ma pelo período de um ano.

A partir de agora, todos 
os participantes do progra-
ma que fazem graduação 
estão submetidos à essa 
nova regra.

Outro ponto de pauta  
desse encontro foi a amplia-
ção da regra para atendi-
mento às solicitações de tra-
balhadores para a realização 

de curso que estejam fora 
das atribuições do cargo atu-
al ou da sua carreira vertical.

No entanto, a proposta 
não seria possível neste mo-
mento, porque a nova medida 
poderia comprometer o orça-
mento anual do Programa de 
Requalificação, que é de 1% 
da folha de pagamento.

Saiba mais
Qualquer dúvida sobre 

Conselho de Requalificação 
Profissional da CPFL pode 
ser tirada com o diretor do 
Sintius Heleno José pelo te-
lefone (13) 9-8114-9453.

Conselho de Requalificação Profissional
elimina carência para bolsas de graduação
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Cteep

Mobilização da categoria destrava
negociação e novo ACT é aprovado

Assembleia que aprovou o novo ACT da Cteep ocorreu na 
noite do dia 15 de julho, no mini-auditório do Sindicato

Prazo para migração do plano BD para 
Sabesprev Mais vai de 18 a 30 de agosto

Sabesprev

Thabata GuerreiroApós a mobilização dos 
trabalhadores da Cteep, no dia 
11 de julho, e pressão do Sin-
tius, a empresa avançou em 
alguns itens na negociação e a 
categoria aprovou a proposta 
de ACT 2016/2017. A decisão 
foi tomada na noite do dia 15 
de julho, na sede do Sindicato.

Os funcionários da em-
presa terão um reajuste salarial 
de 9,32% (retroativo ao mês de 
junho). O mesmo percentu-
al será aplicado à gratificação 
de férias, piso salarial, função 
acessória, bem como ao auxí-
lio-creche e à PLR.

Ficou estabelecido que a 
empresa garantirá, em 15 de 
setembro, o pagamento do 
adiantamento da PLR 2016 no 
valor de R$ 3,5 mil. Está garan-
tido também um aumento de 
12% nos valores do vale-refei-
ção e na cesta básica.

Na última rodada de ne-
gociação, os sindicatos manti-
veram duas reivindicações que 
ficaram de fora do ACT: a dis-
cussão da política de emprego 
aos trabalhadores admitidos 
após 31 de maio de 2006 e o 
estudo de casos de suspensão 
de vale-alimentação/refeição 

por conta de afastamentos por 
auxílio-doença por período 
superior a 90 dias. 

A empresa se comprome-
teu a discutir esses assuntos 
com os representantes dos tra-
balhadores no dia 22 de agosto, 
às 10 horas. Os representantes 
da Cteep informaram que o iní-
cio da negociação da PLR 2017 
será em janeiro e o pagamento 
da primeira parcela do 13º sa-
lário de 2017 ocorrerá em 13 
de janeiro. Neste mesmo mês, 
entrará em vigor o novo limite 
de reembolso da mensalidade 
para graduação (R$ 600,00).

Novos sócios - Julho/2016
Edvaldo Dantas de Jesus - Ativa/CPFL

Felipe Lucas Melo da Silva - Ativa/CPFL
Igor Fonseca Santos - Ativa/CPFL

Juan Carlo Tadeu R. de Souza - Ativa/CPFL
Maria Dolores R. Alvarez - Ativa/CPFL

Paulo Roberto Costa - Aposentado/CPFL 
Roberto Vasques - Ativa/Sabesp

Thiago Mendes Duarte - Ativa/CPFL

A Diretoria do Sintius par-
ticipou no dia 4 deste mês de 
uma reunião com representan-
tes da Sabesprev, em São Paulo, 
onde foram apresentadas a si-
tuação dos planos previdenciá-
rios e também o detalhamento 
do processo de migração.

Os interessados poderão 
migrar da modalidade Benefí-
cio Definido (BD) - que apre-
senta um grande déficit atua-
rial -  para o plano Sabesprev 
Mais. Entretanto, o prazo para 
fazer a migração é de apenas 
13 dias (de 18 a 30 de agosto).

Antes de tomar a decisão, 
que é irreversível, é recomen-

dável a leitura dos materiais 
enviados e disponíveis no site 
www.sabesprev.com.br.

Já está à disposição dos in-
teressados o simulador de mi-
gração no portal da Sabesprev. 
Uma equipe também está à 
disposição para tirar dúvidas 
pelo telefone 0800-055-1827.

Neste dia 11, em Santos, 
haverá  reunião da Sabesprev 
para tirar dúvidas. O local e ho-
rário não tinham sido definidos 
até o fechamento desta edição.

Explicação
Os termos de migração 

que não foram processados 
em 2010, por força da liminar 

judicial que impediu as migra-
ções, serão desconsiderados 
e os participantes envolvidos 
que optarem por manter a de-
cisão de migrar terão que assi-
nar novo termo de migração 
dentro das regras atuais.

Esse processo de migração 
é uma retomada do processo 
iniciado em 2010 e, portan-
to, todas as condições foram 
mantidas, incluindo o incenti-
vo oferecido pela Sabesp para 
aqueles que migrarem.

As pessoas que já estão no 
plano Sabesprev Mais não pre-
cisam tomar nenhuma ação 
nesse processo.

Start Engenharia
Negociação com a

empresa é retomada
Após meses de acompa-

nhamento, a Diretoria infor-
ma que o contrato da CPFL 
com a Start foi renovado por 
mais quatro anos. Diante des-
sa situação, a Diretoria estará 
retomando as negociações do 
ACT da empresa, com data-

-base em 1º de junho. 
Nesta segunda semana 

de agosto, o Sindicato estará 
em São Paulo para negociar o 
novo ACT. Nos próximos dias, 
a Diretoria estará divulgando 
as datas das assembleias nos 
locais de trabalho.
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Depois das vitórias, a ordem é se 
preparar para as novas conquistas

Participe da
eleição para

Conselhos Fiscal 
e Deliberativo

Mensagem da presidência

Thabata Guerreiro

As eleições para os Con-
selhos Deliberativo e Fiscal 
da Sabesprev começam no 
dia 15 de setembro. Assim 
como nos anos anteriores, 
a votação será eletrônica e 
ocorrerá por meio da uti-
lização do CPF e da senha 
personalizada. Essa senha 
será enviada por e-mail, 
SMS no celular cadastrado 
ou pelo correio. 

A Diretoria do Sintius 
apoia a candidatura do dire-
tor de Imprensa e Comunica-
ção do Sintaema José Antô-
nio Faggian para o Conselho 
Deliberativo. Formado em 

Biologia, ele é agente de sa-
neamento ambiental.

Para o Conselho Fiscal, 
o Sintius apoia o atual dire-
tor de Saneamento e Meio 
Ambiente do Sintaema, José 
Mairton Pereira Barreto, que 
trabalha na empresa des-
de 2001 e representa o seg-
mento dos trabalhadores no 
Conselho Estadual de Sane-
amento (Conesan).

A votação eletrônica 
encerra-se às 18 horas do 
dia 21 de setembro. Os re-
sultados do pleito deverão 
ser anunciados um dia após 
o término da eleição. 

Sabesprev

José Faggian e José Mairton são diretores do Sintaema

Enquanto a população 
de todo mundo volta os olhos 
para o Rio de Janeiro, o palco 
dos Jogos Olímpicos deste ano, 
para acompanhar o desempe-
nho dos esportistas, a marato-
na das campanhas salariais das 
empresas de nossa base está 
perto do fim. A única negocia-
ção pendente até o momento é 
com a Start Engenharia.

Assim como os atletas e as 
equipes técnicas, a Diretoria fez 
um grande trabalho de prepa-
ração com a categoria para con-
seguir obter um bom desempe-
nho das negociações, apesar 
das adversidades impostas pe-
las empresas. No entanto, para 
alcançar vitórias, parte desses 
obstáculos foram superados.

A recessão econômica e o 
aumento do desemprego foram 
fatores complicadores a mais 
nessa caminhada. Em muitas 
ocasiões, as empresas jogaram 
pesado ao querer forçar a retira-
da de algumas cláusulas sociais 
e até mesmo reduzir o número 
mínimo de trabalhadores.

No entanto, o Sindicato 
conseguiu manter os índices de 
garantia de emprego e manteve 
as cláusulas sociais. Além disso,  
consideramos uma vitória o 
fato de alcançarmos a reposi-
ção da inflação e até mesmo o 
aumento real em alguns casos.

Apesar da conquista, a nos-
sa caminhada não termina aqui. 
Assim como os atletas de alto 
rendimento, a Diretoria conti-
nua a se preparar para as lutas e 
melhorar os resultados. Por esse 

motivo, voltará a percorrer as 
bases para ouvir os anseios e as 
reivindicações dos trabalhadores.

Assuntos importantes 
que ficaram de fora dos ACTs 
seguem na nossa pauta. A mo-
bilização dos trabalhadores 
deve continuar. Afinal, essa 
união é que faz a diferença e 
que dá respaldo às ações da 
Diretoria. Parabéns a todos!

Carlos Alberto de Oliveira Car-
doso, Platini

Assembleia aprova as 
contas do Sintius de 2015

Atuação sindical
1° Encontro de Jovens Urbanitários
alinha propósitos de ação do grupo

Jovens que trabalham 
em diferentes empresas da 
categoria estiveram reuni-
dos no dia 30 de julho, na 
sede do nosso Sindicato, 
em um primeiro encontro, 
quando debateram sobre 
formas para melhorar a atu-
ação do Sintius em diversos 
aspectos, como política sin-
dical, ações sociais com o 

propósito de promover o vo-
luntariado, além de eventos 
específicos para os urbanitá-
rios mais novos.

A princípio, ficou defi-
nido que haverá um outro 
encontro aberto para todos 
os jovens em outubro. Po-
rém, foi formado um comitê 
que vai se reunir em datas 
previamente estabelecidas 

para preparar esse próximo 
evento e iniciar a elaboração 
de estudos para formalizar 
a existência desse grupo no 
Sindicato. Quem se interes-
sar em participar com su-
gestões pode comparecer 
na reunião do comitê, que 
acontecerá na sede, no dia 
27 de agosto (sábado da sar-
dinhada), às 9h30.

Divulgação

Finanças

Os trabalhadores apro-
varam, por unanimidade, 
as contas da Diretoria do 
Sindicato dos Urbanitários 
(Sintius) referente a 2015.

A decisão foi tomada pe-
los presentes em assembleia 
realizada no mini-auditório 
de nossa sede, na noite do 
dia 28 de julho.

A aceitação ocorreu 
após uma apresentação deta-
lhada das receitas e despesas 
de cada secretaria. Os nú-
meros apontam que houve 
uma gestão equilibrada dos 
recursos para a manutenção 
da sede, bem como para dar 
continuidade à luta por me-
lhorias aos trabalhadores.

O diretor de Sanea-
mento e Meio Ambiente 
do Sintius, Mauro Mazzi-
telli, foi empossado como  
membro suplente do Con-
selho Estadual de Sanea-
mento (Conesan) para o 
biênio 2016-2018. A ceri-
mônia ocorreu no último 
dia 27, na capital paulista.
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Previdência e saúde

Aniversariantes do mês
Festa dos aposentados e pensionistas de 
agosto será realizada no próximo dia 31

A Diretoria do Sintius 
promove a festa dos aposen-
tados e pensionistas aniversa-
riantes de agosto no próximo 

dia 31, às 9h30, no Sintius. 
A festa será realizada em 

uma quarta-feira. Traga a fa-
mília para participar desse 

A festa dos aniversariantes do mês de julho foi realizada no último dia 29, em nossa sede

Destaque do mês

Alex está em sua segunda passagem pelo Sindicato

Atendimento da Fundação
CESP na sede do Sintius

Fotos: Thabata Guerreiro

Veja o reajuste dos 
planos de saúde

da Fundação CESP 
A Fundação CESP 

avisa que as mensalida-
des de todos os planos 
das linhas PES, Nosso 
Plano e Extensive Saúde 
terão um reajuste anual 
de 10,25%, a partir do 
demonstrativo de agosto. 
O índice é inferior à in-
flação acumulada no pe-
ríodo (10,67%), segundo 
o IPCA.

Uma integrante da Funcesp estará no Sintius para tirar dúvidas

Os associados do Sintius 
amparados pela Fundação 
CESP podem tirar dúvidas 
sobre os planos de previdên-
cia e saúde em nossa sede no 
dia 31 de agosto, das 9 às 17 
horas. Já estão previstas ou-
tras reuniões com essa mes-
ma finalidade até o final deste 
ano. Veja as datas: 30 de se-
tembro, 31 de outubro, 30 de 
novembro e 30 de dezembro.

O auxiliar de serviços 
gerais Alex dos Santos Silva 
começou a trabalhar na sede 
do Sindicato dos Urbanitá-
rios (Sintius) em junho de 
2009. Desde então, tornou-
-se um funcionário muito 
querido pelos diretores, as-
sim como pelos associados 
pela atenção dada sempre 
que necessário.

Em junho do ano passa-

do, ele foi desligado do Sin-
dicato, mas a atual Diretoria 
o trouxe de volta em dezem-
bro de 2015 pela confiança 
em seu trabalho e dedicação. 

Alex entende que é im-
portante esse convívio com o 
meio sindical para ficar mais 
antenado nas discussões so-
bre sindicalismo e possíveis 
mudanças que podem afetar 
os trabalhadores.

importante momento de 
confraternização na sede do 
Sindicato e para rever os ami-
gos e ex-colegas de trabalho. 

Colônia de Férias
A Diretoria do Sindicato comunica os

associados que a Colônia de Férias Ministro 
João Cleófas, em Caraguatatuba, estará
fechada neste mês, em razão das férias

coletivas dos funcionários. O espaço
retornará o atendimento em 1º de setembro

Falecimentos
Alda Adelina Brazão Gomes - Faleceu em 29/07/2016 

Goering José Ferreira da Silva - Faleceu em 20/10/2015
Guiomar Lina Silva de Jesus - Faleceu em 19/07/2016 

Léa Pires Marçal - Faleceu em 13/06/2016 
Rejane Silva Ribeiro - Faleceu em 10/07/2016

Aviso aos aposentados e pensionistas
complementados da Sabesp (G-Zero)

A Secretaria de Assuntos 
para Aposentados e Pensionis-
tas (SAAP) do Sintius comuni-
ca os(as) aposentados(as) e pen-
sionistas complementados(as) 
da Sabesp (G-Zero) que rece-
bem pela Secretaria de Estado 

da Fazenda terão um reajuste 
no benefício de 10,03%.  A pre-
visão era que a correção retroa-
tiva a julho fosse paga em agos-
to, mas ficou para setembro, 
devido a problemas legislativos 
e do Governo do Estado.


