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Pode ser aberto pela E.C.T.

Os trabalhadores aprovaram o novo ACT em assembleias realizadas em 29 de novembro

Waldinei Vinagre

EXPEDIENTE DE FIM DE ANO
A sede do Sintius e a subsede de

Registro estarão fechadas do meio-
dia do dia 22/12 até as 14 horas do 
dia 26/12, quando o atendimento ao 

público será retomado. Os locais
voltam a ficar fechados novamente 
do dia 30/12 até as 14h do dia 02/01

Após diversas negocia-
ções com a Start Engenharia 
e várias assembleias com os 
cerca de 150 trabalhadores 
das unidades de Praia Gran-
de e São Vicente, a categoria 
aprovou, em 29 de novem-
bro, a Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT) para o 
biênio 2015/2017. 

Os trabalhadores con-
quistaram um reajuste sa-
larial de 9,32%, sendo que 
7% serão pagos retroativos 
a junho deste ano. A partir 
de janeiro do próximo ano, 
haverá o acréscimo de 2,32% 
mais 0,61%. Este último per-
centual é referente à diferen-
ça salarial de junho de 2015 
a maio de 2016.

Quando a atual Direto-
ria do Sintius assumiu, em 
dezembro do ano passa-

do, as negociações da CCT 
2015/2016 ainda estavam 
em aberto e não houve gran-
des avanços por não concor-
darmos com a evolução das 
conversas com os represen-
tantes da empresa. Por esse 
motivo, houve a opção em 
estender a negociação para 
preservar os direitos dos tra-
balhadores.

Além da diferença de 
0,61% nos salários, a Di-
retoria do Sintius garantiu 
a equiparação dos valores 
dos benefícios pagos aos 
dos trabalhadores da capital 
paulista e o compromisso de 
seguir negociando o paga-
mento dos valores retroati-
vos aos vale-refeição e vale-
alimentação.

Falta de ética
Cabe destacar que, du-

rante o processo de discus-
são da nova CCT neste ano, 
a Diretoria do Sintius, infe-
lizmente, teve de se deparar 
com a falta de postura ética 
de dirigentes sindicais de 
outras localidades, que di-
vidiam os trabalhadores em 
um momento de união.

O grupo tentou interfe-
rir por diversas vezes nas ne-
gociações, bem como trouxe 
inverdades e ilusões para os 
trabalhadores da Start de 
Praia Grande e São Vicente.

Graças à atuação firme 
da Diretoria do Sintius e da 
credibilidade colocada na 
nova filosofia de trabalho da 
nossa entidade há um ano 
por parte dos trabalhado-
res da Baixada Santista, não 
permitimos a conduta desle-
al desses dirigentes sindicais 
de fora da categoria.

O mais importante é, 
que apesar dos percalços e 
das dificuldades encontra-
das ao longo desse caminho 
nos últimos meses, os traba-
lhadores da Start Engenha-
ria tiveram suas reivindica-
ções atendidas.

CPFL Piratininga
Trabalhadores começam a

receber valores do Divisor 200
Após intenso trabalho de 

negociação da Diretoria do 
Sintius com a CPFL, foi pos-
sível chegar a um bom acor-
do para os trabalhadores da 
empresa receberem os valores 
retroativos do Divisor 200 (de 
1º de junho de 2009 a 31 de 
agosto de 2012).

Essa medida beneficia-
rá 180 trabalhadores da ativa 
e aposentados, que passaram 
a receber o montante devido 
a partir de 2 de dezembro. O 
pagamento mínimo para cada 
um dos contemplados foi de R$ 

500,00. Vale citar que, no início 
das negociações, a companhia 
queria pagar apenas 60% do 
valor devido aos trabalhado-

res, mas a Diretoria do Sintius 
atuou forte nas negociações 
para conseguir essa elevação 
até atingir o patamar de 80%. 

Evandro Carvalho

A cláusula 21 do ACT da 
CPFL estabelece que a empresa 
efetuará o pagamento do custo 
relativo à mudança de catego-
ria da CNH do condutor de 
veículos, quando for solicitada 
por interesse da empresa, mas 
essa prática não vinha sendo 
praticada pela empresa.

Diante dessa situação, a 
Diretoria do Sintius cobrou 
providências da CPFL. Para-
lelo a isso, o Sindicato enca-
minhou uma listagem com 
os profissionais que tiraram 

a CNH do tipo D e arcaram 
integralmente com esse custo, 
com o objetivo de a empresa 
reembolsá-los.

No dia 7 deste mês, em 
reunião com o Sintius, a em-
presa assumiu o compromisso 
de ressarcir os trabalhadores 
que tiveram o pedido de atu-
alização de CNH por parte da 
liderança. A empresa vai defi-
nir a sistemática de reembolso 
até o final deste mês e adotará 
um procedimento padrão a 
partir do próximo ano.

Após cobrança do Sintius, 
empresa vai ressarcir custos 
para retirada de CNH tipo D
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Sabesp

Proposta do TRT para impasse
sobre cesta básica e PCS é aprovada

Thabata GuerreiroOs trabalhadores da Sa-
besp da Baixada Santista e do 
Vale do Ribeira aprovaram, 
na noite do dia 24 de novem-
bro, a proposta elaborada 
pelo Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT) em reunião 
feita entre os sindicatos e a 
empresa, diante das pendên-
cias relacionadas ao reajuste 
dos valores da cesta básica 
e a alteração dos critérios do 
Plano de Cargos e Salários 
(PCS).

O acordo sugerido pelo 
TRT foi proposto no último 
dia 22. O avanço nas negocia-
ções é fruto da mobilização 
da categoria e da Diretoria do 
Sindicato dos Urbanitários 
de Santos e Região (Sintius) 
para que a companhia cum-
prisse o que ficou formaliza-
do perante o TRT durante as 
discussões do atual Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT), 
o que não havia ocorrido até 
meados de novembro.

Na assembleia, ficou 
definido que a Sabesp fará 

Os trabalhadores da 
Cembra-Gerconsult aprova-
ram, sem restrições, a fór-
mula do Plano de Participa-
ção de Resultados (PPR), no 
dia 7 de novembro. 

O valor desse benefício 
será pago para a categoria 
com a folha de pagamento 
de maio. 

A Cteep informou ao Sin-
dicato dos Urbanitários que já 
iniciou o processo de contra-
tação para o novo sistema de 
de monitoramento de segu-
rança da SE Baixada Santista. 
A expectativa é que ele esteja 
instalado até fevereiro do pró-
ximo ano.

O posicionamento da em-

presa se deve à cobrança feita 
pela Diretoria no sentido de 
preservar a integridade física 
dos trabalhadores, bem como 
manter adequada as condi-
ções de atividade laboral de 
cada funcionário, devido às 
ocorrências de furtos e roubos 
que tiveram como alvo alguns 
de nossos companheiros.

Novo sistema de segurança 
entra em vigor em fevereiro

Cteep Cembra
Fórmula do novo 

PPR tem o aval 
dos trabalhadores

o processo de avaliação do 
PCS de 30 de novembro a 
16 de dezembro. Já a avalia-
ção de quem estiver de férias 
nesse período ocorrerá de 9 
a 20 de janeiro do próximo 
ano.  O PCS será aplicado a 
partir de fevereiro de 2017. 
No entanto, os valores serão 
retroativos a 1º de dezembro 
deste ano. 

Em relação à cesta bá-
sica, a empresa definiu que 
dará uma posição sobre o rea-
juste de valores em audiência 
no TRT agendada para o dia 
14 de fevereiro. Na mesma 
ocasião, ela vai se manifestar 
sobre a aplicação do PCS.

Os trabalhadores aprova-
ram o compromisso de a Sa-
besp pagar a segunda parcela 
do 13º salário e a cesta de 
Natal no dia 1º de dezembro 
e a permanência em estado 
de greve. A categoria poderá 
cruzar os braços a qualquer 
momento, caso a companhia 
descumpra o que foi acorda-
do perante o TRT. 

Mudança de horários
Outro tema pautado pelo 

Sintius foi a mudança da esca-
la de trabalho dos funcionários 
que ingressaram na empresa a 
partir de 2009. A Sabesp deter-
minou que eles terão de cumprir 
a jornada semanal de 40 horas 
de trabalho de terça a sábado e 
não mais de segunda a sexta. 

A Diretoria manifestou 
sua indignação diante dessa 
mudança de forma tão brusca, 
o que afeta diretamente a roti-
na dos trabalhadores e familia-
res. Diante disso, o TRT pro-
pôs a criação de uma comissão 
de estudos paritária para ava-
liar melhor essa questão. 

A primeira reunião desse 

grupo já ocorreu no último dia 
23. Uma das primeiras defini-
ções é que os feriados de Natal, 
Ano-Novo e Carnaval serão 
pagos. O Sintius negocia com  
os trabalhadores as condições 
dos horários de trabalho para 
os empregados com jornada 
de terça-feira a sábado, inclu-
sive os plantões de domingo.

Os trabalhadores da Sabesp estão em estado de greve e podem parar a qualquer momento
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Ilustração: Thabata GuerreiroCidadania

Sintius recebe 
pré-conferência 

de Saúde

Mensagem da presidência

No dia 1º deste mês, a 
Diretoria completou um 
ano de trabalho desde que 
assumiu o comando do Sin-
tius, após esse grupo ter sido 
escolhido pela maioria dos 
trabalhadores associados à 
entidade. Foram meses de 
luta para superar as dificul-
dades, atender as demandas 
represadas e de muita expec-
tativa em relação ao trabalho 
que seria desenvolvido.

Certamente, um grande 
avanço em relação a um pas-
sado recente foi a presença 
mais constante dos diretores 
em nossas bases na Baixada 
Santista e no Vale do Ribei-
ra e uma maior interação da 
categoria, o que nos ajudou  
a seguir pelos caminhos cer-
tos e fortalecer nossas ações.

Apesar do cenário de 
dificuldade econômica, con-
seguimos assegurar aos tra-
balhadores o reajuste salarial 
de, no mínimo, o percentu-
al da reposição da inflação, 
bem como para diversos 
benefícios. E direitos não 
foram perdidos durante essa 
fase turbulenta.

Por conta dessa nova 
filosofia de trabalho, conse-
guimos importantes avan-
ços nas negociações para 
melhorar a remuneração e 
conquistar novos benefícios 
nas empresas Cembra-Ger-
consult, Start e Cedri.  

Estamos sempre dispos-
tos a avançar mais e mais, 
além de manter um contato 
mais intensificado com os 

12 meses repletos de
desafios e realizações

trabalhadores. Cumprimos 
uma extensa agenda de reu-
niões setoriais ao longo de 
todo ano, mas temos a cons-
ciência que ainda podemos 
avançar mais para lutar pe-
las melhorias no ambiente 
de trabalho, trazer avanços 
para a qualidade de vida dos 
companheiros e diminuir a 
instabilidade existente em di-
versos setores das empresas.

Do ponto de vista insti-
tucional, a Diretoria procu-
rou ocupar mais espaços em 
fóruns e em debates de âm-
bito regional, estadual e na-
cional diante do momento da 
crise econômica e política do 
País. Um consequência direta 
disso é a tentativa de retirada 
de direitos dos trabalhadores 

e a interrupção dos avanços 
obtidos pela maioria da so-
ciedade nos últimos anos. 
É uma batalha difícil contra 
um governo ilegítimo e con-
tra um Congresso Nacional 
muito ligado ao setor patro-
nal, mas não desistiremos.

Desde já, quero agrade-
cer todos os associados da 
ativa, aposentados e pensio-
nistas que contribuíram com 
esse primeiro ano de traba-
lho da Diretoria, além dos 
amigos que nos ajudaram ao 
longo dessa caminhada. Em 
2017, a Diretoria estará fir-
me e forte em busca de me-
lhorias aos trabalhadores.

Um Feliz Natal e um 
próspero Ano-Novo para 
toda a família urbanitária!

Errata

Thabata Guerreiro

Finanças

Previsão orçamentária para 2017 
é aprovada por unanimidade

A Diretoria do Sintius 
realizou, na noite do dia 30 
de novembro, a assembleia 
de previsão orçamentária da 
instituição para o próximo 

ano. A proposta foi aprovada 
por unanimidade. 

As projeções das receitas 
e das despesas do Sindicato 
para 2017 foram apresenta-

das à categoria pelo secretá-
rio de Finanças, Evandro da 
Silva Carvalho, e pela con-
tadora Maria Cristina dos 
Reis.

MUDANÇA NA EXECUTIVA
Com o afastamento do diretor

Fausto Simões Júnior, em razão de 
uma determinação judicial, o
companheiro Mauro Mazzitelli

assume a Secretaria de Assuntos 
Jurídicos. Anteriormente, ele estava 

à frente da Secretaria de
Saneamento e Meio Ambiente, que 
se encontra vaga neste momento

Na edição do Jornal Ur-
banitário do mês de outu-
bro, o artigo "Conheça a real 
importância do Perfil Pro-
fissiográfico Previdenciário 

(PPP)" foi publicado sem o 
devido crédito. O texto é de 
autoria da advogada do Sin-
tius Camila Marques Gilber-
to.

A sede do Sintius rece-
beu, na manhã do dia 24 de 
novembro, uma das pré-con-
ferências preparatórias para 
a 13ª Conferência Municipal 
de Saúde de Santos e para a 
4ª Conferência Municipal 
de Saúde do Trabalhador. A 
reunião contou com a parti-
cipação de 40 participantes.

Três representantes do 
Sintius (Artur Ricardo San-
tana da Silva, José Lima Ro-
drigues e Thadeu Martini) e 
uma integrante da sociedade 
civil (Jupira dos Santos) foram 
eleitos delegados para partici-
par das deliberações de ambas 

conferências, que estão mar-
cadas para ocorrer em abril de 
2017.

Durante a pré-conferência, 
que teve os trabalhos comanda-
dos pelo presidente do Conselho 
Municipal de Saúde, Luís Antô-
nio da Silva, foram apresentadas 
algumas propostas para serem 
avaliadas no encontro final com 
os demais delegados.

Estabelecer parcerias para 
os sindicatos atenderem o ci-
dadão, melhorar a gestão das 
unidades de saúde e cobrar do 
Estado o repasse de recursos 
para o SAMU foram algumas 
das sugestões apresentadas.

Platini e o presidente do Conselho de Saúde, Luis Antônio 
da Silva, com os quatro delegados indicados à conferência

Ilustração: Thabata Guerreiro
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Aposentados e pensionistas

Destaque do mês

A auxiliar administrativa 
Andreia Fernandes Nascimen-
to está trabalhando no Sintius 
desde setembro e é a primeira 
vez que atua em um sindicato.

Sempre muito simpática, 

ela fica na secretaria onde rece-
be e atende os associados com 
muita atenção. Além disso, é a 
responsável pelos agendamen-
tos das reservas na colônia de 
férias, em Caraguatatuba.

A grande festa dos aniversariantes do mês de novembro foi celebrada no último dia 30

Novos sócios - Novembro/2016
Elk Cordoni de Mello - Ativa/CPFL Piratininga

Andrea Alves Boaventura - Ativa/Sabesp
Maria Natalaina Mendonça - Pensionista/Eletropaulo

-Jailton Pereira Lima - Aposentado/Sabesp
Falecimentos

Aziz Fagundes Silveira
CPFL - Falecido em 14/12/2015

Arlindo Jesus Miguel
Sabesp - Falecido em 09/11/2015

Geny Guirelli
Sabesp - Falecida em 22/03/2016

Valores para colônia de férias

DIÁRIAS PARA FEVEREIRO

Idade   Valor (pacote) - Sócio      Valor (pacote)  - Convidado
Adulto       R$ 530,00      R$ 640,00
De 6 a 11 anos       R$ 265,00      R$ 320,00
Atenção! Os pagamentos das diárias somente são feitos em dinheiro,
cartão de débito ou cartão de crédito. Cheques não são mais aceitos!

Festa dos aniversariantes de
dezembro será realizada no dia 16

A Diretoria do Sindicato 
dos Urbanitários promove a 
festa dos aposentados e pen-
sionistas aniversariantes de de-
zembro no próximo dia 16, na 

sede do Sintius. O evento será 
realizada em uma sexta-feira. 

A confraternização nor-
malmente ocorre no último 
dia útil de cada mês, mas foi 

antecipada em razão do reces-
so de final do ano do Sintius.

Não esqueça de trazer 
toda a família para participar 
dessa confraternização. 

Fotos: Thabata Guerreiro

A SAAP informa que os 
aposentados e pensionistas do 
INSS devem ter um aumento 
de, no mínimo, 7,5% em 2017, 
segundo o texto da Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO) 
aprovado pelo Congresso.

Segundo a proposta, o piso 

dos benefícios deverá ir para R$ 
946,00 e o teto previdenciário 
para R$ 5.579,00, a partir de ja-
neiro. A correção também po-
derá ser maior, caso a inflação 
siga pesando no bolso.

Neste ano, aposentados e 
pensionistas do INSS que re-
cebem o mínimo tiveram uma 
correção de 11,67%. Os que 
ganham acima do piso recebe-
ram um reajuste de 11,28%.

Para 2017, reajuste para aposentados(as)
e  pensionistas está estimado em 7,5%

A SAAP informa que a 
Fundação CESP (Funcesp) 
pagará a segunda parcela do 
13º salário (50%, com os de-
vidos descontos) no dia 13 de 
dezembro. A primeira parcela 
foi paga em 18 de novembro.

Funcesp: Aviso 
sobre 2ª parcela 

do 13º salário

O Sintius preparou 
um brinde de final 

de ano: o calendário 
de 2017, que será 
distribuído aos

trabalhadores. Os 
aposentados e 

pensionistas podem 
retirar um exemplar 
na sede do Sindicato 
a partir do dia 15/12

Idade    Valor - Sócio       Valor  - Convidado
Adulto         R$ 120,00      R$ 144,00
De 6 a 11 anos         R$ 60,00      R$ 72,00

PACOTE PARA CARNAVAL - 4 DIAS
Entrada no dia 24/02 (para jantar) Saída no dia 28/02 (após almoço)

O período de inscrições para Fevereiro e Carnaval vai de 19/12 a 29/12


