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Boletim unificado paraJ
Após empresa fechar negociação e categoria ameaçar greve,

CPFL volta atrás e cede a pressão dos funcionários e do Sindicato
Os cerca de 270 trabalha-

dores da CPFL Piratininga na
Baixada Santista fecharam o
Acordo Coletivo de Trabalho
(ACT) 2009/2010, na noite de
1º de junho, durante assem-
bleia realizada na sede do
Sindicato dos Urbanitários.

A categoria aceitou o rea-
juste salarial de 6,4% a ser
aplicado a partir de 1º de junho.
Benefícios tiveram reajuste de
6%. Os funcionários também
receberão um bônus, referente
a 0,6% da Folha de Pagamento
de fevereiro/2010.

Após deliberação de greve
marcada para o último dia 30,
por parte da categoria na Bai-
xada, a CPFL entrou com ação
cautelar junto ao TRT, ori-
ginando audiência prévia de
conciliação, na qual o Sintius
concordou em suspender o
movimento de paralisação
mediante imediata reabertura de
negociação sob a mediação da
assessoria econômica do TRT.

A reunião ocorrida no
último dia 1º, no TRT, que
durou mais de 3 horas, teve a
presença de todos os sindicatos
e do grupo CPFL. A unidade dos
sindicatos pressionando a em-
presa e a mediação da assessoria
econômica do TRT foram fun-
damentais para chegar à com-
posição da proposta de ACT
aceita pela categoria.

Na verdade, o índice de
6,4% foi composto pelo des-
membramento da verba de
1% prevista para movimen-
tação de pessoal em novem-

bro. Assim, o 0,4% foi incor-
porado no reajuste de 6% e
0,6% restantes serão distri-
buídos de forma igualitária a
todos os trabalhadores em
fevereiro de 2010.

No entanto, ficou mantido
1% da folha de pagamento a ser
distribuído em maio/2010, após
avaliação de desempenho de

período de janeiro a dezembro
de 2009. A empresa ainda se
comprometeu a abrir discussão
com os sindicatos sobre itens
relacionados à Fundação Cesp.
Resultado positivo
O resultado é considerado
positivo pelo presidente do
Sintius, Marquito Duarte, pois
as negociações com a CPFL

A negociação foi difícil neste ano, mas os funcionários da empresa conseguiram se impor e saíram vitoriosos da Campanha Salarial
Piratininga foram desgastantes
desde o início.

No dia 1º, em reunião de
mais de três horas de duração
mediada pela assessoria eco-
nômica do TRT, o Sindicato
conseguiu obter uma proposta

satisfatória aos trabalhadores,
pois o índice de reajuste
máximo proposto pela CPFL
Piratininga era de somente
5,5% e os sindicatos conse-
guiram arrancar mais 1% por
meio da negociação.

A última reunião no TRT teve a duração de mais de três horas

Tanivaldo D
antas

Fernando Assunção

Racha em Campinas
O Sindicato de Cam-

pinas, escondido por um
fantasma de nome Si-
nergia, divulgou em um
site uma notícia covarde
e mentirosa, com o ob-
jetivo de tentar desqua-
lificar a luta dos ele-
tricitários da Baixada
Santista na CPFL.

Na verdade, a infan-

tilidade e o racha existente
naquela diretoria, ameaçam
a  unidade dos trabalhadores.

Infelizmente, eles não
entendem que negociação se
faz com luta e não somente
com blá-blá-blá e blefes
inconsequentes.

Lamentamos a bagunça
e a falta de orientação po-
lítica daquele sindicato.

Fernando Assumpção



PRESIDENTE
Marquito Duarte

SECRETÁRIO DE
COMUNICAÇÃO

Fausto Simões Júnior
JORNALISTAS

RESPONSÁVEIS
Sandro Thadeu - MTB 49.020
Rafaela Biagioni - MTB 50.295

Informativo do Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias e Serviços Urbanos de Santos,

Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira
Sede: Rua São Paulo, 24 a 26, Vila Matias

Santos (SP) - CEP 11075-330
Fone e Fax (13) 3226-3200

www.sintius.org.br
Caixa Postal 564

Impressão: Diário do Litoral - Tiragem: 3.500 exemplares

Página 2

Garantia de emprego gera
impasse para fechar o ACT

ISACteep
Julho de 2009 Jornal Urbanitário

O Conselho de Requalifi-
cação Profissional da CPFL
Piratininga aprovou, na reunião
de 16 de junho, a inclusão no
programa para recebimento do
subsidio de 43 companheiros,
referente às inscrições realizadas
no mesmo mês.

Vale ressaltar que, devido
à falta de verba, houve um
envolvimento muito grande das
representações dos compa-
nheiros no Conselho para essa

viabilização, pois sem esse
envolvimento a grande maioria
seria inserida em lista de espera.

Foram rejeitadas oito soli-
citações por não se enqua-
drarem no regulamento. Essa
não é a nossa intenção no
conselho. No entanto, esse
regulamento está vinculado ao
Acordo Coletivo de Trabalho
e necessita de alteração de tex-
to no ACT para depois haver
alteração do regulamento.

A alta direção da CPFL não
tem interesse nessa alteração e
em atender a necessidade dos
trabalhadores, mas os repre-
sentantes dos funcionários
querem, pois beneficia a catego-
ria, que seria a aprovação de
cursos que se enquadrem no
negócio da empresa e não
somente na função exercida.

Sem essa mudança estamos
amarrados e não conseguimos
atender todas as solicitações.
Lembramos que as inscrições
para o programa de requa-
lificação seguem abertas,
sempre de 1 a 10 de cada mês.

Inclusão no Programa de
Requalificaçao Profissional

CPFL Piratininga

ASSEMBLEIA
ISACteep

Deliberação sobre aceitação ou
não da proposta da empresa
referente ao ACT 2009/2010

Dia 15, quarta-feira, às 17h30
Local: Sede do Sintius

Os eventuais ajustes no
efetivo de pessoal decorrentes
de reestruturação, organização,
mudança de processo e implan-
tação tecnológica da ISACteep
preocupa os trabalhadores da
empresa. Esse é o maior impasse
nas negociações do Acordo
Coletivo de Trabalho.

A categoria esteve reunida
em assembleia, no último dia
1º, para deliberar sobre os
encaminhamentos a serem
dados em sua campanha sala-
rial. Os associados decidiram
marcar nova reuinão para o
próximo dia 15 como forma
de discutir no local de trabalho
a proposta da empresa.

O presidente do Sintius,
Marquito Duarte, falou aos
presentes sobre os avanços
obtidos até aquele momento da
negociação, as táticas e es-
tratégias para a garantia de
emprego.

Ele também ressaltou a
construção da unidade com os
demais sindicatos, como ele-
mento fundamental para firmar
um bom acordo para os fun-
cionários da ISACteep.

Categoria está unida para conseguir um bom Acordo Coletivo

O Sindicato convoca os associados para participar da
assembleia de prestação de contas do Sintius, referente ao ano
passado. A apresentação será feita pela Secretaria de Finanças.
A reunião ocorrerá no próximo dia 29, que cai numa quarta-
feira, a partir das 18 horas, em nossa sede. Compareça!

A diretoria do Sindicato
dos Urbanitários participa de
mais uma reunião de nego-
ciação com os representantes
da Start Engenharia no dia 7,
na capital paulista, para tratar
do Acordo Coletivo de Tra-
balho (ACT) 2009/2010.

Nos próximos dias, os
diretores do Sindicato de-
vem ir à base para comu-
nicar as últimas novidades
aos trabalhadores da em-
presa que ficam nas uni-
dades de São Vicente e de
Praia Grande.

Start Engenharia

Diretoria participa de
reunião de negociação

Assembleia sobre prestação
de contas de 2008 será no dia 29

Finanças

Tanivaldo Dantas

Fausto Simões Jr.

Em agosto, será realizada
a primeira eleição para repre-
sentantes dos Aposentados e
Pensionistas suplementados
nos conselhos Deliberativo e
Fiscal da Fundação Cesp. A
pessoa pode votar em duas
chapas para o Conselho Deli-
berativo e para uma, no Con-
selho Fiscal.

O Sintius apoia três cha-
pas. Para o Conselho Fiscal, a
nº 1 - Fortalecimento da Fun-
dação, formada por Ernesto
dos Santos Vaz Junior (titular)
e pelo ex-diretor do Sintius, Do-
mingos Paulo Sucigan (suplente).

Para o Conselho Deli-
berativo, o Sintius pede que os
associados votem nas chapas
2 - Pelo fortalecimento da Fun-
dação - Eugênio Felix (titular)
e Osvaldo D'Estefano Rosica
(suplente) - e na chapa 5 -
União e Equilíbrio, formada
por Ernesto dos Santos Filho
(titular) e pelo diretor do Sintius
Marcos Gonçalves (suplente).

Para mais esclarecimentos
sobre as eleições, o Sintius
organiza reunião com estes
candidatos no próximo dia 24,
às 9:30 hs,  na sede do sin-
dicato. Participe!

Eleição
Escolha de representantes

para Fundação Cesp
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Cetesb

Categoria obtém 95% de garantia de
emprego e 10% de reajuste em benefícios

Os trabalhadores das
unidades da Cetesb de Cu-
batão, Registro e Santos
encerraram a campanha
salarial 2009/2010, após a
principal reivindicação da
categoria ser atendida: a
manutenção da garantia de
emprego de 95%.

Nas primeiras reuniões
entre o Sindicato e os re-
presentantes da empresa, a
ideia da companhia era que
esse índice caísse para 90%.

A manutenção de 95%
do efetivo dará segurança
aos funcionários, que, por
sua função de controle am-
biental ,  estão sujeitos à
pressão das prefeituras e
das empresas.

Além disso, os traba-

lhadores da Cetesb tiveram
reajuste salarial de 6,05%.
O mesmo aumento ocorrerá
na parte fixa da gratificação
de férias, que passará de R$
540,16 para R$ 572,84.

A categoria também
conseguiu reajuste de 10%
nos seguintes benefícios:
vale-refeição, vale-alimen-
tação, auxílio-creche e au-
xílio-excepcional.

O novo Acordo Coletivo
de Trabalho (ACT) manterá
ainda as cláusulas de Seguro
de Vida em Grupo e Aci-
dentes Pessoais, bem como a
de ausências justificadas,
com a mesma redação.

O item sobre o plano de
carreira não constará no ACT
2009/2010.

Os funcionários da agência ambiental de Cubatão e...

... de Santos encerraram a campanha salarial no início de junho

TRABALHISTA/CÍVEL
Marcelo Moura

Segunda-feira, das 15h30 às 18 horas

TRABALHISTA
Luiz Sérgio Trindade

Terça-feira, das 10 às 12 horas
Quinta-feira, das 10 às 17 horas

As consultas devem ser agendadas no
dia anterior pelo telefone 3226-3200,

das 8h30 ao meio-dia ou das 14 às 18 horas

CÍVEL/CRIMINAL
Sérgio Fabiano

Quarta-feira, das 13h30 às 16h30
Nelson Fabiano

Sexta-feira, das 15h30 às 18 horas

PREVIDÊNCIA
Sergio Pardal Freudenthal

Quarta-feira, a partir das 14 horas
Consultas na Avenida São Francisco, 65 cj. 66, Centro, em

Santos (não é preciso agendar)

NOVOS HORÁRIOS DOS PLANTÕES DOS ADVOGADOS

Os trabalhadores da
Waterport Engenharia e
Saneamento consegui-
ram reajuste salarial de
6,5% a partir de 1º de
maio deste ano, após a
realização de reuniões
entre os representantes
da empresa e do Sin-
dicato  dos Urbanitá-
rios durante os meses de
maio e junho. Benefí-
cios, como cesta básica,
seguro de vida e plano
de saúde,  também ti-
veram reajuste de 6,5%.

Uma questão que o
Sintius conseguiu avan-
çar foi  em relação à
Participação de Lucros
e Resultados (PLR).

No Acordo Coletivo
de Trabalho (ACT) 2009/
2010, a empresa se com-
promete a apresentar em
novembro deste ano os
termos da PLR do pró-
ximo ano para discussão
e negociação.

Trabalhadores
conseguem

aumento de 6,5%

Waterport

Sabesp

Fotos: Fausto Simões Jr.

O Acordo Coletivo da Sabesp foi assinado no dia 2 de junho

Discussão sobre o plano
previdenciário da Sabesprev

No próximo dia 23, haverá
uma assembleia conjunta com
os trabalhadores da Sabesp
associados do Sintius e do
Sindicato dos Engenheiros. A
pauta única da reunião é a dis-

cussão sobre plano previ-
denciário da Sabesprev.

Mais detalhes serão di-
vulgados nos próximos dias na
página do nosso Sindicato na
internet (www.sintius.org.br)

Demitidos do TAC: Reunião
sobre não recolhimento dos

40% sobre planos Collor e Verão
Apesar de a Sabesp ter se

comprometido por meio do
“orientador” a recolher os
40% do FGTS sobre os pla-
nos econômicos Collor e
Verão, diversos trabalhadores
da nossa base que saíram da
empresa por conta do Termo
de Ajustamento de Conduta
(TAC) dos Aposentados aca-
baram não recebendo o re-
colhimento dos 40% re-
ferente a esses planos.

A alegação da estatal é que
ela teria comunicado aos
funcionários que se desligaram

de que tais recolhimentos
estariam vinculados à entrega
do correspondente extrato no
Recursos Humanos (RH) da
empresa antes da formalização
do Termo de Rescisão de
Contrato de Trabalho.

Diante das diversas recla-
mações que temos recebido
nesse sentido, o corpo jurídico
do Sindicato está convocando
os associados prejudicados por
conta disso para participarem
de reunião, que ocorrerá na
sede do Sindicato, no dia 30,
às 9h30.

Tanivaldo Dantas

As audiências públicas
para a apresentação dos pla-
nos municipais de Sanea-
mento serão realizadas em
agosto. Elas acontecerão
sempre em dois períodos:
manhã (9 horas) e tarde (14
horas).Os locais ainda serão
definidos pelas prefeituras.

O calendário foi di-
vulgado na 23ª reunião da
Câmara Técnica de Sanea-
mento e Usos Múltiplos das
Águas do Comitê de Bacias
Hidrográficas da Baixada
Santista (CBH-BS), organi-
zação que o Sintius faz parte.

Calendário
Dia 18/08 - Itanhaém
(manhã)/Peruíbe (tarde)
Dia 19/08- São Vicente
(manhã)/Santos (tarde)
Dia 20/08 - Bertioga
(manhã)/Guarujá (tarde)
Dia 25/08 - Mongaguá
(manhã)/ Cubatão (tarde)
Dia 26/08
Praia Grande (manhã)

Audiências
públicas sobre
Saneamento
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Departamento de Aposentados

Dificuldade para agendar
consultas, pagamento por
medicamentos não utilizados
durante atendimento hospi-
talar, descredenciamento de
médicos, o aumento constante
das mensalidades e a diminui-
ção do limite de renda para
obtenção de descontos foram
as principais reclamações dos
aposentados da Fundação
CESP que fazem parte do Plano
Especial de Saúde (PES).

As queixas foram feitas no
último dia 25, quando o ge-
rente de atendimento da Fun-
dação CESP, Acácio Moreira
Júnior, esteve no Sindicato
para explicar dúvidas sobre o
reajuste do plano (15,5%),
conforme aprovado pelo con-

recolham as queixas para dire-
cioná-las à entidade.

“Precisamos saber de vo-
cês o que está acontecendo na
Baixada Santista. Me com-
prometo de levá-las para to-
marmos uma atitude o quanto
antes”, disse Acácio.

As reclamações podem
ser feitas no DAP pelo tele-
fone 3226-3200 ramal 3215
ou pessoalmente, à Rua São
Paulo, 24/26, Vila Belmiro.

Outra opção é deixar a
insatisfação registrada na
AAFC, que fica na Rua Joa-
quim Távora, 282, Vila Ma-
thias, também em Santos. Os
contatos podem ser feitos pelo
telefone 3223-4688 ou pelo e-
mail santos@aafc.org.br.

selho deliberativo e pelo co-
mitê do PES.

Acácio ficou surpreso com

algumas reclamações feitas
pelos aposentados e pediu para
que o Departamento de Apo-

sentados do Sintius (DAP) e a
Associação dos Aposentados
da Fundação Cesp (AAFC)

Sócios da Fundação CESP reclamam do PES

Novos associados de junho Falecimento

Nelson Rodrigues de Souza
Aposentado/Sabesp

Faleceu em 06/06

Alice da Silva Souza Gomes
Pensionista/CPFL

Alvina Netto Vicente
Pensionista/Sabesp

Francisco Laurentino da Silva
Aposentado/Sabesp

João Batista Oliveira Jr.
Ativa/CPFL

João Valeriano de Souza
Aposentado/Sabesp

Jorcy da Costa Wathely
Aposentado/Sabesp

José Cláudio dos Santos
Aposentado/Sabesp

José Ernestino da Silva Filho
Aposentado/Sabesp

José Geraldo de Castro
Aposentado/Sabesp

José Rocha dos Anjos
Aposentado/Sabesp

Leandro de Oliveira Cortez
Ativa/CPFL

Maycon Soares Diniz
Ativa/CPFL

Robinson  de Castro
Aposentado/Sabesp
Rosana Gama da Cruz
Pensionista/Sabesp
Tatiane Pereira da Silva
Ativa/CPFL
Wagner Monteiro Campos
Ativa/Sabesp
Walmir Martins
Aposentado/CPFL

Diretoria e CNTI organizam curso
para fortalecimento do Sindicato

O Sindicato promoverá
nos dias 30 e 31 o I Encontro
Urbanitários das Cipas –
Conscientização para as Si-
pats. O objetivo do evento é
ampliar a integração e a par-
ticipação dessas comissões à
nossa atuação sindical, voltada
ao Ambiente, Saúde e Se-
gurança do Trabalho, a partir
do debate institucional da
legislação que regula a atuação
das Cipas.

O evento acontecerá na
sede do Sindicato e é des-
tinado a membros das Cipas,
engenheiros, médicos, téc-
nicos de segurança dos ser-

viços especializados em En-
genharia de Segurança e Me-
dicina do Trabalho.

O encontro terá a parti-
cipação de representantes das
gerências Regional do Minis-
tério do Trabalho e Emprego
e da Previdência Social, bem
como da Comissão Inter-
setorial de Saúde do Traba-
lhador do Conselho Municipal
de Saúde de Santos.

Mais informações sobre
o I Encontro Urbanitários das
Cipas – Conscientização para
as Sipats serão disponibi-
lizadas em breve em nosso site
(www.sintius.org.br).

I Encontro Urbanitários das
Cipas será nos dias 30 e 31

As aulas foram ministradas pela consultora Regina Moreira

A diretoria do Sintius, re-
presentantes sindicais e diri-
gentes de outras entidades de
trabalhadores da região, como
frentistas, motoboys e vigias,
participaram nos dias 25, 26
e 27 de junho do curso “Co-
municação e Expressão So-
cial”, organizado pelo Sin-
dicato em parceria com a
Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Indústria
(CNTI).

As aulas foram ministra-
das pela consultora Regina
Moreira. Durante os três dias,
os participantes tiveram aces-
so a conhecimentos técnicos
e práticos na elaboração de
discursos e na condução de
reuniões, para transmitir as
informações com clareza e
entendimento ao público.

A atividade faz parte do
plano de trabalho da Secreta-
ria de Formação e Relações
Sindicais do Sintius, conforme
apresentado no seminário da
Diretoria, em dezembro de
2007. Em abril, ocorreu o curso
de Negociação Coletiva, também
em parceria com a CNTI.

O responsável por esta
secretaria, Tanivaldo Mon-
teiro Dantas, e o presidente
do Sintius, Marquito Duarte,
ressaltaram a importância da
organização e da comuni-
cação com a categoria, vi-
sando o fortalecimento do
movimento sindical.

Fotos: Sandro Thadeu

Acácio, da Fundação Cesp, tirou as dúvidas dos associados sobre mudanças no plano de saúde


